




బుద్ధ భ గవానుడు
 

ఇ | 

" 
a! ' 

i; 

? 

"ne 

fr 
: 

1 

న. 

, . 

Es 

(| 

- 
| 

wk 
: 

. 

(| 

మ 
| 

_ . 

en శే 
నా 

సలల ల్ల { > 
. 

: > 

ని 
kr జడ్ 

వ్ (1 
నా. 

స న h rT Hi 



[పతులకు; వ 

దేశి కవితా మండలి విజయవాడ _ ౨. 



బుద్దభగవానుడు 

ధర్మానందకోశాొంబి 

ఆనువాద ౮: 

“సర న్వతీపు త్రి 

పుట్ట ప రి నారాయణాచార్యులు 

సాహిత్య ఎకాడమిా తరఫున : 

విద్య దయా పబ్లికె ష న్వు, 

కడప వారిదాషరా (పచురితము. 



తెలు గు న 

(పథమ ము(దణ 

ఫిదివరి _ 1957 

వెల; ఏడున్నర 

Dutlished by R. Ramachandra Reddy 
Droprietor : Vidyodaya Dublications, Cuddapah; 

Drinted at Desi Dress, Vijayawada.2 



భక్తుడు, బండితుండు, నైన ధర్మానంద కోశాంబి 

ఈ గంథమునకు మూల లేఖకులు (శ్రీ ధర్మానంద కోళాంబిగారు. 
వారు “పానీ? భాషయందచు6 గావించిన పరిశ్రమ _ (బచండ మైనది. కేవలము 

భాషాదృసష్టితో నే గాళ్క సాహిత్య దృష్టితో(గూడ వారా వాజ్మయమున 

నమోఘమగు గృషిసల్పిరి. బౌన్టధర్మముసు, బోధించు ననేక మౌలిక 
(గంథములపై వారిమాట తగ తాంబూలము ఈ విషయమున వారి 

కీర్తి _ ఇతర రాష్ట్రములక6 గూడ నెగయాకెను, కాని. వారికృషి కేవ 

లము [బతివాదుల మూతి బిగించు - తర్క (ప్రథానమైన శుష్క పాండి 

త్యము మూడ్రమేగాదు మజి = సహృదయవతో నార్గిముంగూడ, 

బుద్దభగవానునకు బూర నన్యులైస భ కులు, అందుచే ధట్మానంద కోశాంబి 

గారి సీష్ట యుదా త్తమైసది, బౌద్దవర్మాధ్యయనమున వారు గావించిన పరి 

శ్రమ _ పొందిన ఫలము, సాహితీరచనా రూవమున వారు డేశమున 

కొసంగిన జ్ఞానోపదేశము - మూండును జాడ్క బహు జన హితము 

కొం కే. బహుజనుల సుఖముకొటకే. 

వారు రచించిన ఈ బుద్ద చరిత'యే దృష్టితో. జూచినను 

గొప్పది. కారణ మేమస6" వీ విషయమున వారిక్చషి యంత లోత నది. 

ప్రామాణిక మైనఏ. ఈ (గంథమునెవరై నను జదివినచో _ బుద్దుని చర్విత 

పె నింతకుముందు వారి కున్న యపోహలు( దొలంగి పోవును. సత్య 

ములై, ప్రామాణికములై 'యపూర్వ విషయయలు దొరకును. కాకమ్మ 

కథల పె యాధార పడవలసిన దురవస్థ _ యా పాఠకున కుండదు, 

ఈ నాయెను మనము బుద్ద దేవుని జీవిత చర్మిత్రను చదువుచునే 

యున్నాము. కాని యా చరిత మూలగ(ంథముల యాధారముపై రచింప 

బడినది గాదు మజీ = యైరోపీయ విద్వాంసులు గావించిన కృషి సారము, 



1 

(ఏడ్వ్విన్ = ఆర్నోల్స్? మహాశయుడు “Light of Asia" యను కావ్య 

మును రచించినా(డు, దానిలో బుద్ధ దేవుని చరిత్ర వర్తి ంప[బడినది, కాని 

దానిలో బుద్దుని జీవిత ఘట్టములయందు వా_స్రవమునకంఇ గల్పన 

లెక్కువ. అట్లున్నను, దాని ప్రభావము ాక్పళశ్చిమ. దేశముల లోని 

విద్వాంసుల మనస్సులపై, యమోఘముగ( బని(జేసినది. ఆ [గంథ రచ 

' నముచ్చే “ఆర్మోల్స్? మహాశయునకు గాలమునంద్యు జెజగి పోని కీర్తి 

దక్కను. ఆ పరిశమమున కై పాధకు లాతనికి( జిర కృత జ్ఞులై 

యుందురు, కాని అర్నోళ్న్ మహాశయుండు రచించిన, బుద్దచ రితి లో 

కావ్యమయ చిత్రణ మెక్కువ. “పాల్క_రస్” మహాశయు(డు గూడ, 

నీ రీతిగనే యొక బుద్ద చరిత మును _ ఆంగ్ల వచననమున (వాసినా(డు. 

ఆదియును గొప్ప శిల్పమే. వీరిర్వురి తర్వాతకూడ మణియెందరో గవేష 

ణమును సాగించి బుద్దదేవునీ చరిత్రములు లిఖించిరి, కొని యిన్ని 

యున్నను ధర్మానంద కోళాంబిగార్మి యీ ప్రయత్నమునకు. జోటు 

మిగిలియే యుండెను. వీరు మూల పాలీ (గంధములు = [తిపిటకముము. 

వీనిని నిష్కయణముగ నవలోడించి, వాని యాధారముపై, సవిమర్శముగ 

నీ (గంథముగ రచించిరి, ఇట్టి (ప్రయత్నమును గావించిన భారతీయు 

లలో మొట్రమొదటివారు వీరనుటకు సందేహమే లేదు, పపంచ రచ 

యితలలో గూడ _ మొదటివారు వీరేనేమో! తిపిటక (గంథములలోను 

గాల్బనికముగ (6 దోచిన నెన్నియో విషయములను, వీరు నిష్ప క్ష పాత 

ముగ (ద్రోసిపుచ్చిరి. పౌరాణిక చమత్కారముల వదలిపెట్టిరి ఆసంభా 

వ్యములైన వస్తువుల విసర్హించిరి. వారు సిమ్మిన విషయములను(6 గూడ _ 

కేనలమ్ము “గగనం = గగనాకారము” గ వివరింపక వాని యన్నిటికి 

మూల (గంథములనుండి, (ప్రమాణముల( జూపినొరు' బౌద్ద, జైన, సాహి 

త్యములలో దొటక్కు నాటి, సామాజిక, ధార్మిక, రాజనై తిక, పరిస్థితుల 

నన్నిటిని, వీరెంతో కనుగలిగి గమనించిర, ఆదరింపందగిన యొక్క విష 
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_ యమునుంగూడ - వదలినవారు గారు. వీని సాయముతో, బుద్ద భగవా 

నుని, కొలసరిస్టికిపై, నొక యపూర్వమగ్కు (బ్రకాశమును వెదజల్లి నారు 
(గంధక ర్తలు, ' 

ధర్మానంద కోశాంవిగారు, బుద్దదేవున కనన్యభ క్తు లని ముందే 

దెల్చ్సితిమిగగా ! కాని, భ క్రికంచెను వీరి సత్యనిష్ట గొప్పది. ఆభినివేశము 

లకు లోంబడక, దాము సత్యమని నమ్మినదానిన్తి నిర్భయముగ వచించు 

నార్గవమ్ము (గ్రంథకర్త లందరికిని గలు నద్భష్టముంగాదు, వీరి (గంథ 

మున వాడిన, భాష చాల సరళమైనది. ళొరణ మెమనగా, వారి రచనా 

ప్రయత్నము, జనసామాన్యము కొటశే. వారికందరకు నర్భమగు భాష 

యుండవలెనుగదా ! ఈ(గంథ మొక్కటియేగాదు. వీరి యన్ని పు స్తకము 

లును భాషా దృష్టిలో జాల సరళమైనవి. 

పాలీ భాషలో వీరి పాండిత్య మసామాన్యమంటిని. ఇది ముమ్మాటి 

కిని నిజము. వారు పాలీ భాషలో నేమా్నాతము6 గప్తపడక _ దమ జన్మ 

భాషలో వలెనే _సునాయాసముగ రచన మొనర్పుచుండిరి. భౌద్ధ (గంథ 

ములఫై, పాలీ భాషతో వా రెన్నియో, టీకలు (వాసినారు. కొందజు 

వా్యఖాాతృ శిరోమజుల పాండిత్యమునకు మనము నవ్వనలసి వచ్చును, 

సరళములైన మూల(గంథ వాక్యములు, వీ వ్యాఖ్యానముతో జటిలములై 

పోవును, జటిలములైన వాక్యములు, జటిలతరము లగును, ఆపుడు 

మూలము నర్భము చేసికొనుట కా వాభ్యానకర్త సాధకుడు గాక్క బాధకు6 

డుగ6 బరిణమించును, ఈ జబ్బు కోశాంవిగారికి లేదు. వారి వ్యాఖ్యాన 

ములు-మూలము నెంతయో సరళ మొనరించి వాని యర్భమున్సు “అరటి 

పండొలచినట్లు” పాఠకుల కందించును, 

భారతీయులు, (గమక్రమముగ, బుద్ద భగవానుని మజచినారు. 

కళాణమయములైన, బుద్దుని బోధలపె (6 బండితు లె_త్తిన యభాండము 

లకు మితియేలెదు, ఈ యాగడములు( జూచిన ధిర్మానందులు, మనస్సున 
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బాధపడి వాసి యదార్థ స్వరూపమును, సామాన్య జనుల కందించిరి, 

పండితుల శుష్కుతర్ర ములకు, సాధ్య వైైనంతవరకు, జవాబు లిచ్చినారు. 

ఈ (గంథము “గుజరాతీ” భాషలోనికింగూడ ననువదింప6 బడినది. ఆ 

పుణ్యము గుజరాకు విద్యాపీఠము వారిదే. 

ధర్మానంద కోళాంబిగారు 1876 వ సంవత్సరమున జన్మించి 

నారు, వీరి గ్రామము గోవా దగ్గరనున్న యొక సల్లెటూరు. గోవా 

సర్కాారువారు. పిల్లల విద్యాబుద్దులక్రే యె యళ్చాటును( . జేయలేదు. 

కనుక( జిన్నతనమున వీరికి లభించిన విద్య గొంత మహరాష్ట్రము; 

కొలది సంస్కృతము మా;తమే. పగబంతయు దమ తోటలోని "బెం 

కాయచెట్లకు నీరు (ద్రిపుటయందే యాతనికి సరిపోయెడిది, ఆ నాళ్ళల్ఫ, 

నొక మరాఠీ మాసపత్రిక వచ్చుచుండెను. “బాలబోధిమని దాని పేరు, 

ఒకసారి యా సత్రికలో ఖుద్దభగవానుని జీవితచరిత్ర (వ్రాయబడినది. 

దాని నీ పిల్లవాడు. జదివెను, ఆతని పసిహృదయముపై బుద్ధ చరిత్ర 

మాసిపోని ముద్రను వై చినది, ఆనా(డే యా పిల్లవాడు, దన జన్మమందు 

బౌద్దధర్మమును( జక్క_గ సాధించ. వలెనని నిశ్చయించి కొన్నాండు. 

ధర్మానంద కోశాందిగారు దమ జీవిత చరిిత్రమున వీ క్రింది వాక్య 

ములు (వానిరి. 

“ఏన్ని సంకటములు (బ్రా ప్రించినను, విపత్తులు సహింపవలసి 

వచ్చినను బుద్దుని ధర్మోపదెశముల నీ జీవితమున నర్గ మొనర్చికొనియే 

తీరవలెను. ఆనాండే నా జన్మకు సాఫల్యము” ఆని భావించితిని | 

ధర్మానందునకు వయసు గడచివచ్చినది, వయస్సుతో. బాటు 
కుటుంబమునందు గలతలు హెచ్చయ్యెను. అందుచే ధర్మానందకోళాంబి 

గారికి దమ బెండ్లి పెడాకులపై మనసు బోలేదు, ఒకానొకనాడు వా రిల్లు 
వదలినారు, ఆనా( డాతని కీరువది రెండేడ్డ వయసు. నేరుగా వారు 

బొంబాయి జేరిరి. అచటి (పార్థనా సమాజముయొక్క. సాయముతో, కొంత 
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కాలము వారు దమ యధ్యయనమును, సాగించినారు. ఆటనుండీ 

పూనాకుల [బయాణము గట్టనారు. ఆదృష్టవళా త్తు, మహాపండితులై న 

డాక్టరు భండార్కరుగారి యాదర మవ్బ్చీనది. కొంతకాలము దరువాత, 

గ్వాలియర్కు కాశ్సీ నగరములలో కోళాంవిగారు సంస్కృత మును( 

జక్క_గా6 జవివికొనిరి. ఇప్పటికి బౌద్ద ధర్మమునకు గావలసిన సాధన 

సంపత్తి సమకూరినశ్తు, చిన్ననాటి యాకాంక్ష వారిలో మణల మొల 
కెత్తెను. కాని బౌద్ధ (గంథముల నెవరు జెప్పువారు!: ఈ యూహతో 
వార్కు నేపాలు దేశమున శేగిరి, అది బుద్ద భగవానుని జన్మ దేశముగదా | 

అటనుండి నేరుగా బుద్దగయకు వచ్చినారు. అక్కడికి వచ్చిన తరువాత 
బౌద్ద శాస్త్రములు (తిపిటక (గ్రంథములు 4 జక్క_గ బోధించు పండితులు 

సింహళమున దప్ప మరెక్క_డను లేరని వారి కర్భ మైనది. 

. యువకులైన ధర్మానందులు, సింహళమునకు దారి దీసినారు, 

దారిలో వారుబడిన గష్టముల కంతులేదు. కాని పట్టుదల వదలినది గాదు, 
కడకు ధర్మానందులుు, సింహళమును(జేరి బౌద్రధర్మ దీక్షను గై కొనిరి, 
దారికి ధర్మదేక్ష నిచ్చిన యాచార్యుండు “మహో స్టవిర సుమంగలా 
చాట్యండు*. వారికడ వసించి ధర్మానందుండు, పాలీ ([గంథముల నతి జాగ 

_రూకతతో నభ్యసించెను. సింహళమునుండి బ్రహ్మ దేశమున శేగెను. 
అక్కడ ధా కినమార్గ మును( జక్కగ నవగతము6 జేసికొన్నాండు. తరు 

వాత బర్మానుండి భారత డశమున కా యునకు(డు దిరిగివచ్చెను. ధర్మ 

జిజ్ఞాసతో _ దేశదేశములు డిరుగుటలో ధర్మానందులు బడిన యవస్థలు 
దల(చి(కొన్నచో _ మనకు రోమాంచము జనించును, 

స.తన ధర్మము - బౌద్ధధర్మము _ యీ రెంటిలో నొక దొడ్డభేద 
మున్నది, సనాతిన ధర్మానునారము, దొలుతటిది (్రహ్మచర్య్యము, దాని 

పిదప గా ర్లస్థ్యము. అటుతర్వాత వాన (పస్థము. కడపట సన్యాసము, 

థి వరున, ఒకానొక. (బ్రహ్మచారి, గా ర్ల్యస్థకమును స్వీ కరింపకయే ఘా 
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సన్యాసి గావచ్చును. కాని నన్యాసమును నిర్వహించుటకు వాం డసమర్హు( 

డైనచో మరల గృహస్థు డగుటకు వీలులేదు. ఆందుకే సనాతన ధర్మ 

సాం (ప్రదాయస్లులెన గురువులు, సులభముగ నసాకనదీక్ష నివ్వరు. వారి 

కెంతయో విశ్వానము గలిగిననే యొసంగుదురు. 

ఈ విషయముల బొద్దుల దృష్టి వేరు. బాలు. డెదిగినంత నే, సర్వ 
(శేస్టమైన్క భిక్షుధర్మదీక్ష నొనగుట్క దమకు గొప్ప యదృష్టముగ, తల్లి 
తండ్రులు భావింతురు. కర్రవ్యముగంగూడ నెంతురు. సన్య్యాసియైన బాల 

కునకుల దానా యాశ్రమమును నిర్వహింపలేనని దోచినచో వాండు 
మరల గృహాస్థుండు గావచ్చును, వానిని బి" ద్ధధర్మ మాక్షేపింపదు. భిక్షు 

చర్యయం దున్నవాండు. దన కా స్థితి యళక్య మని దోచినచో వెంటనే 
గురువునకు నివేదించును. ఆచార్యుని యనుజ్జ తో, మరల వాడు గృహస్థు( 
తై పోవును, ధర్మానంద కోశాంబి యి'ఫప్ర్ యొనర్చెను, 

భారత దేశమునకు౦ దిరిగివచ్చిన తరువాత ధర్మానందులక్కు బౌద్ద 
ధర్మమును, (బచారము సేయం గోరిక గలిగినది. ఆందుచే వారు గలకతా 

బిశ్వవిదా్యలయమం దధా్యపకులుగ( చేరిరి, కొంతకాలమున్న తరువాత, 
వారు, మహారాష్ట్ర దేశమునకు వచ్చి బరోడా రాజై న సయాజీరావు 

గయక్వాడును గలిపికొన్నారు. ఆ మహారాజు ధర్యానంద కోశాంబిగారికి, 
(గ్రాసవానముల శేర్చా టొనరించెను, వారి సాయముతో, బౌద్ద ధర్మమును 
గొంతకాలమ్ము ధర్మానందులు టోధించుచుండిరి, మజల పూనాకువచ్చి _ 

డాక్టర్. భ9డార్క్హరును, దరిసించినాగు. వారి సాయమున బొంబాయి 
యూనివర్శిటీలో, పాలీ భిషాధ్యాపలుకులుగం గుదురుకొనిరి. 

ఆ సమయమున చడా॥ జేమ్చు ఉడ్” భారత దేశమునకు వచ్చెను. 

వారు ఆమెరికాలోని హోర్వ్యర్టు యూనివర్శిటీలో నాచార్యులు, ”విసుద్ధి 
ముగ్గ” బౌద్ద (గంథములలో( జాల జటిలమైనది, దానిని హార్వర్డ్ యూని 

వర్శిటీ సర్య వేక్షణ క్రింద వెలువరించు తల(ప్కు ఆమెరికా బండితున 
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కుండినది, కాని యా ప్రయత్నమున కొక గొప్ప పాలీ పండితుని 

సాయము గావలసి యుండెను, “జేమ్సుఉడ్స్” దొరగారు ధర్మానందుల 
నా పనికి. బురిగొల్పిరి, వారి బలవంతముతో ధర్మానందు అమెరికాకు, 
(బబ్రయాణ మైనారు, ఆట నేవియో( గొన్ని సిలుగులు! ఆందుచే శీ ఘకాలము 

లోనే వార్కు భారత దేశమునకు మరలి రాక తప్పినదిగాదు. ోనర్లూనన్” 

కాలేజీలో ధర్మానందులు “పాలీ? శిక్షొాచార్యులుగ. జేరిరి, వారి చేతి(క్రింద 
నెందరో యు త్తములై న శిమ్యలు దయారైరి. ఆజు వర్షముల యనంత 

రము మరల వారు అమెరికాకు వెళ్ళి *విసుద్ధి మగ్గి కార్యమును బూర్తి 

గావించినారు, 

భారత దేశమున, కలకత్తా బరోడా ఆహమ్మదావాదు పూనా, 

కాశీ _ యింకెన్ని చోటులలోనో వారు నివాస మొనర్చికొనిరి. ఈ స్టలము 

లలో వారు దయారు( జేసిన శిఘ్యలకు లెక్క_లేరు. ఆనాండు దయారై న 

శిష్యులలో, నొక్కొ_క్క_ డొక్కొాక్కు మెరికెగా నిస్పుండు విఖ్యాతి నంది 

నారు. ఇంతలో గాంది మహాత్ముండు స్థాపించిన గుజరాతు విదా్యపీఠము 

నుండి ధర్మానంద కోశాంబుల కాహ్వానము వచ్చెను వారచటి శేగి 

కొన్ని గంథములు రచించిరి. అప్పు డక్కడ (దిసిద్దులెన జై నవిద్వాంసు 

లనేకులుండిరి, పండిత సుఖలాలు మహాశయుడు మునిజిన విజయసూరి, 

(శ్రీ ఖేచరదాస్ రసికలాల్ పరీభ్, మొదలై నవా రా పండితులలో (బపిద్దు 

లైన గొందజు,. ఈ జై నవిద్వాం సులతో , “ధర్మానంద కోళశా౦విి యార్హ 9 

భావముతో స హకరించెను. జై న బౌద్ద (గోంథములపై, తులనాత్మక 
సాహిత్య సృష్టి యెంతయో యప్పుడు జరగినది, 

1929 లో “ధర్మానందులకు _ రష్యానుండి, యాహ్వానము 

వచ్చెను. దానికి కారకులు ప్రొ॥ సేరబేడ్ స్కేగారు, వారు (బసిద్లులెన 

పాలీ పండితులు. 

ధర్మానందు లమెరికాలో నున్నప్పుడు, లాలా హరదయాలు 

గారితో గొప్ప మైత్రి గుడిరినది. లాలా హరదయాలుగారు పంజాబు దేశ 
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ములోని, గొప్ప విప్ప్తవకారులు, ఆశని మై(త్రికో కోళాంవి గారి భావనబ్బు 
లో గ యె 

సమాజ వాదమువెపు మొగ మొదలు6 వెటెను. సామ్యవాదముయొక్క 

గుణదోషములను, [బత్యక్షముగ జూచి వమర్శించుకొను నవకాళమ్సు 

రష్యాయందు ధర్మానంద కోళాంవిగారికి దొజికినవి. తత్వనిష్టమెన వారి 

దృషి, రష్యాదేళములోని సామ్యువాదము నెంతయో యాకళించికొనెనుం 
న్్ 

బుద్ద వగవానుని యవకారమె బహుజస హిత నుఖములకొరకు 

గదా! ఆ మహేమహునకు భ కులెన ధర్మానందుగారు, బహుజన హితం 

కరములై న కార్యముల కలిపుల్లె యుండగలరా? 1140 వసం॥[ న 

రష్వ్యానుండి వారు వెనుకకు వచ్చినారు. వచ్చిన వెంటనే భారతదేశ 
స్వాతంత్య సమరమునంమ్క యోధులుగం చేరిరి, ఆ మహాప్రయత్న 

మందు వారు, వెయిదేకులతో( బనివీసినారు. ఉప్పునక్యా గ్రవామున 

వారికి (పత్యేకాభిమానము. దిక్షాబదులెన యెందరో సతొా్య్యగ్రహులను 
| arm 

వారు దయారు చేసిరి. ఈ సేవన బురస్క్భృతిగ వారికి. గారావాసము 

దప్పలేదు. అటుతరువాత మరల నామెరికాకు వెళ్ళినారు, ఆమెరికాకు 

వెళ్ళుట యది నాల్లనసారి, అటనుండి దిరిగి నచ్చిన వెంటనే, కాశీలో 
nh 

గాపురముంవెట్టిరి. అపుడు (వ్రాసిన దేం “హందీసంస్కృతిఆణి యహింనా” 

యనెడు గ్రంథము. వారి వాక్కు. వణకులేనిది. వారి నిర్ణయములు నిర్భ 

యము లైనవి, ధర్మచింతనము ధర్మచర్చ, వెన్నెముక గాంగల, 

భారతీయసంస్క తి స్వహవముప్క దోఎనది తోచినబుగ, = స్పృష్షముగ 
అ) గొ ళు 

వారా(గంథమున, వివరించినారు. ఇట్టి నిర్భికములై న నిరయముల్కు వివా 
డై ane Ee శి 

దాస్పదము అగుటతో నాశ్చర్య మేమున్నది 7 

బొంబాయి యందు వారొక, యాశ్రమమును నిర్మించికొనిరి. ఆ 

యా శ్రమమున్నది కూలీఐ నివసించుచోట. దానికి. “బహుజన విహార 

మిని పేరు. ఈ నాటికిని పర దెశములనుండి బొద్దు తెందరో వచ్చి దాని 
(అ 

యా,శమమున వసించుచుందురు. 
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__ టబొంబాయినుండి ధర్మానందులు సారనాధునకు వెళ్ళినారు. సార 
నాధులో జగదీశకాళశ్యపుని వంటి ప్రసిద్దులెన పౌలీ విద్వాంను లెందరో 

యుండిరి, వారికి ధర్మానందుల సహాయము గల్పతరువుగ బని చేపినది, 

జైన తీర్ధంకరులలో, నిఖువది మూడవవాడు బార్శ్య్వనాధుడు, 

ఆతని " “చతుర్యామ ధర్మము యొక్క (ప్రభావము ధర్మానందుల 

మనస్సుపై నమికముగం బడెను, చతుర్యామధర్మము “అధ్యాత్మిక 

సమాజవాదిమను నిశ్చయము ధర్మానందులకు( బలిసెను, ఈ దృష్టితో. 

బార్భ్వనాధుల చతుర్యామ ధర్మముల వివరించుచు వారొక (గ్రంథమును 

గూడ (వ్రాసిరి, ధర్మానందుల మరణానంతరము, వారి న్మారకసంఘము 

వారు దానిని (బకటించిరి, 

దార్శ్వనాధునీ యొక్క. ధర్మోపదేశ మన్నచో, కోశాంబిగారికి 

బరమషప్రాణము. కేవలము (బ్రేమించుటయేగాక,_ యా ధర్మము నను 

పించుటకు( గూడ వారు బూనుకొనిరి. “శరీరము క్షీణ కీణమై, దనకు 
తానై (వాలిపోవు వరకును, మృత్యువున కెదురు(, జూచుచుండుట్క మాన 

వునకుం దగని పని, శరీరమందు బలసైర్యము లుండువరకును, క్రీవింవ 
- వలసినదే. ఇతరుల కుపకరింపవలసిందే, పరోపకార మునకేగదా (ప్రాణము! 
శరీరము సేవాధర్మమున కసమర్థమైనపు డన్నమ్ము నీర్కు వదలిపెట్టి 

జీర్ణవస్త్రమును వలె దేహమును వదలి పెట్టుటయే, చక్క_ని పని” యని 

ధర్మానందు అనుచుండిరి. 

ఈ యభిప్రాయముకో వారు ౬. శ&ణమైన శరీరత్యాగమునతై 
ద్రాయోపవేశ మునకు బూనుకొన్నారు. ఈవ్వార్త గాంధీ మహోత్మునకు 
దెలిసెను, ఇట్టి ప్రయత్నమునుండి విరమింపవలనిన దని వా రాదేశించిరి. 

గాంధీమహాత్ముని యాన శిరస్సు పై ధరించి, ధర్మానందులు, (పవాన 

దీక్షకు స్వ _ష్టి జెప్పినారు, కాన్సి బమకుపై నిచ్చమాత్రము వారికి నంపూ 
_రిగ6 దొలగిపోయినది. పార్శ్వనాధుని సిద్ధాంత ము పె ధర్మానందుల కున్న 
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నిశ్చయము సడలనేలేదు, కొంతకాలము వారు గాశియందును, బొంబాయి 

యందును గడిపిరి. కడకు, మహాత్ముని సేవాగ్రామమును( జేరినారు. 

నాడు 1947 జూన్ మాసము, 5 వ తేదీ, ఆనాడు ధర్మానందుని క్షీణ 

దేహము యిహా లోకమును వదలెను. 

ధర్మానందుల డేహావసాన సమాచారమ్ము దేశమందు. జిచ్చువోలె 
వ్యాపించినది. అప్పడు గాంధీమహాత్న్ముండు డిల్లీయం దుండెను, వారు 
ట్రార్ణనాసభయం దిట్రన్నారు. “మనలో నొక గొప్ప దురభిరుచి బలిసి 

పోయినది. గద్దలము సేయువారే, మనకు గొప్ప వారు, రాజకీయములందు- 

యేమిపని సేయకయే _ యేమో చేసినట్లు తప్పెట కొట్టుకొనుచు దిరుగు 

వారిని మన మాకాశముస కెత్తుదుము. కాని నిళ్శబ్దముగ నుండి నిష్టతో 

గార్యమును నిర్వహాంచు కర్మయోగులను మనము బలుకరింపము. 

ధర్మానంద కోళాంబి యట్టి మూక కర్మయోగి.” 

ధర్మానందుల జ్ఞాపకార్ధమై గాంధీమహాత్ము(డు నిధి మొదలగున 
వేర్పాటు సేమనివ్వలేదు. ఆయన పేరిట డబ్బును వసూలుజేసి, బౌద్ద 
ధర్మమును సాహిక్యమును నభ్యసించుటకై , సింహళమున  శేగు 
విద్యార్థుల సహాయార్గ మది వెచ్చింప6 బడవలెనని యాదేశించెను. ధర్మా 
నందుల (గంథములస్వియు (బకటించుట కేర్పాటు గావించెను. గాంధీ 

మహాత్ముని యీ కార్యము ధర్మానందుల స్వభావమున కెంతయో 

దగిన పుర స్కృ తి. 

సనాతన ధర్మము, జై నధర్మము, బౌద్ధధర్మ మన్కి ధర్మానందుల 

మనస్సులో వింగడింపులేదు. దేనినైనను, గళెాణ. కారకమైన దాని 

నాతండు (బేమించుచుండెను, జన్మతః యతడు వాహ్మణు6ండు, చిన్న 

నాటినుండి బ్రాహ్మణుల యాచారములోన్సి నటనల నాతడు గమవించు 

చునే యుండెను. అందుచే బ్రాహ్మణులకు సమాజము్బుపె నున్న దృష్టియు, 

నాతనికి( జక్కగ బిరిచితమే. వీనితో మనప్విమైన ధగ్మానందులక్కు 
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బ్రాహ్మణులపై నొక ఈర్ష్య సముత్సన్న మయ్యునన్మి వారి మి(త్రులు 

'గొందజందురు. ఏది యెట్లున్నను, శిష్యసమూహములు, [గంథములుుఉప 

దేశములు. వీనద్వారా బుద్ధభగవానుని జీవనము, వ్యక్తిత్వము మున్నగు 

వానిని ప్రపంచమునకు వెల్లడించుటకు, ధర్మానందు లెంతయో( బనిజేసిరి, 

బుద్దుని యుపదేశముల లోని యాదార్గ మును బయట పెట్టుటకు, వారు 

బడిన (శ్రదు యింతంతగాదు, నేటి సమాజవాదము యొక్క సహాయ. 

ముతో, బుద్ధుని యుపదేశములు జరికార్థము లగునను నమ్మకము కోశాంబి 
గారికి మెండుగ నుండెను, వా రీవిషయమును, దమ (గ్రంథములలో 

నొక్కి జెప్పిరి, 

మహాత్ముండన్నచో, కోళాంబిగారికి గొప్ప (శద్దాభ క్షు లుండెను, 

అయినను దమకు సరిపోని విషయములందు వారితో భేదించుటకు, ధర్మా 

నందు లెన్న(డును జంకలెదు, 

_పార్శ్వనాధుని *చాతుర్యామ ధర్మము నుండియ, జైన-బౌద్ధ 

సం,పదాయములు సంభవించెనస్మ ధర్మానందుఅ నిశ్చయము. ఇం తేగాదు. 

జైన, బౌద్ద, ధర్మములయొక్క_ దార్శనిక దృష్టిని తోడుగగొని జీవిత 

ముల బరిష్క_రించి కొన్నప్పుడే సమాజవాద, సామ్యవాదములు కృతా 

రము లగుననెడు దలంపుగూడ వారి కుండెడిది, అట్లయిన నే మానవజాతికి 

క్షేమము గలుట సంభవమని వా రనెడువారు. 

వారి కిట్టి యభిప్రాయము లుండుటచేతనే, మహాత్ముని యుపదెశ 

ములు, వారిమనస్సుపై నెక్కువగ బనిచేసెను, గాంధీమహోత్మునకు 

వా రనన్య భక్తులైరి, మహాత్ముని స్వాతంత్ర సమరమందు- దా మొక్ష 

యతిరధులుగ బనిజేసిననే దమ జన్మ సార్ధక మగునని వారు నమ్మిరి. 

వారు జన్మించినది గోవాదేశమందు గదా! అపుడు గోవా 

స్వాతం (త్య సమరము జరగుచుండెను. “ఈ దేహమున గొంతశ క్రి 

యుండినచ్చో గోవా స్వాతం త్ర సమర మున, నేదోయొక పని జేసియుండెడ్ 
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వాడను” అని వృద్దాప్యమున కోశాంబిగా రనుచుండిరి, కాని శరీరము 

దినదినమును కీణించుచునే యుండును గదా! ఇంతలో “నాథాలీ? 

దురంతములు జరగినవి. గాంధీమహాత్మ్ను. డపూర్వత్యాగమును (బద 

ర్భించెను. ఆ వృత్తాంతమును విన్న _ ధర్మానందులు గన్నీళ్ళతో, 
“ఈ దేహము బాగున్నచో, నేనుగూడ గోవా( జేరి, యా న్వాతచత్ర్య్య 

సమరమందుు నాదేహమును నదలియుందును” యని బల్కిర ట. 

ధర్మానందుల కున్న బుద్దభ కి, పాండిత్యపరాయణము గాదు, 

వారి నిష్టక్కు శీలకు ప బృదయము] వారు జీవితమున నెదుర్కొనిన కఠిన 

పరిస్థితులకు లెక్కలేదు. డేశదేశములు దిరిగినప్పుడుు విపరీతములైన 

సంఘటన లెన్నియో వారికి దాపురించెను. కాని వా రే యాఘాతములకు 

లోగినవారు గారు. వారిజీవితము నిష్పాపము. నిర్మలము. మచ్చలేని 

మల్లెపూవు వంటిది, శీలము నింతగా ,[బేమించు చుండిరి గనుకనే, 

ధర్మానందులకు శాంతి దేవాచార్యులు రచించిన, “*టోధిచర్భావతార ము” 

గడుంగకు( గూర్చు పొత్తమయ్యెను. దానిని. వారు మరాట్సీ గుజ 
రాతీ భాషలలోసీ కనువదించి నారు. శాంతిదేవాచార్యు లీపు స్తకమును, 

దమ మనోనై ర్మల్యము కొల కే వాసి కొనియుండిరి. అందుచే నా పుస్త 

కము సర్వత్ర, శీలసుగంధ భరితమైయుండెను, ధర్మానందు లాపొ త్రము 

నంతగా 6 (బ్రేమించుట-యందుచేత నే, 

కోళాంబిగా రెంతయో నిర్భీకులు. ఒకసారి వారు బరోడాలో నుప 
న్యపించుచుండిరి, ఉపన్యాస విషయము “ఆశోక చకన ర్తిని గుణించి.” 
నాటి సభ కధ్యకులు బరోడా మహరాజు “సయాజీరావుగారే !' ఈ యువ. 

న్యాసము జరగుటకు. గొంతముందే మహారాజు దగ్గరకు గొందజు 

రాయబారము వెళ్ళియుండిరట్య కల్లుదుకాణములు మూసి చేయవలెనని యా 
జనులు రాజునకు విన్నవించుకొన్నారు. మ త్తుపదార్లములత్తో గవర 

—D థి 3 A 

మెంటు. కెక్కుద రాబడి. వచ్చుచున్న దనియ్మూ వాని యమ్మకము 
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నిలిపినచో నా రాబడి తగ్గుననియ్క వరిపాలనము _ కస్టమగుననియు 
వారుత్తర మిచ్చియుండిరి ఆ యాదాయము నితర విధముల 

సంపాదించుట కవకాశ మున్నచో( గల్లు దుకాణముల మూసివేయుటకం 

దమ కాక్షేపణ లేదనియు, దెల్పియుండిరట ! ఈ విషయము ధర్మానందు 

లకు దెలిసెను, వా రుపన్యాస మధ్యముల్తో “గళోకు(డు దన రాజ్యమున 

మద్యమును నిల్సియుండెను. కల్లునుండివచ్చు నాదాయము, యితర రీతుల 

వచ్చినచో. దాను మద్యమును నిలుపుదునని యళోకు. డనలేదు” యని 

'నిర్భయముశ నుపన్యపించిరి, మహారాదేమియు( బలుకలేదు. ' ఉపన్యాసా 

నంతరము, *ధర్మానందజీ ! తమరు మాకు6 జక్క-ని పాఠమును నేర్చి 

తిరి” యనిపలికి వారు వెళ్ళిపోయిరి, 

ధర్మానందులపై మహారాజునకు గోపము వచ్చెనని యంద అను 

కొన్నారు. అందుచే నిదివజకు మహారాజునుండి ధర్మానందుల కందుచున్న 

సహాయము, యికమీద ముట్టదని వా రనుకొనిరి. కాని యా తల(పునకు 

విడ్డూరముగ జరగినది, మటుదినమ డమ రాజ్యమందు గల్లు దుకాణ 

ములు మూసివేయవలెనని మహారాజుగా రు తరువు దయచేసినారు 

కోశాంబిగారి సాహిత్యము 

బౌద్దులు దీక్ష గ కొనునప్పుడు, “శరణత్రయముిను పరింతురు, 

కోశాందిగారు తొట్టతొలుత నీ శరణ(త్రయముపై వ్యాఖ్యాన మొనర్చిరి. 

అదే వారి మొదటి [గంథము. 

వీరి యుత్క్భష్ష (గ్రంథము, “బుద్దలీలాసార నం[గ్రహము. దీనిలో 

బౌద్దసంప్రదాయము ననుసరించి, బుద్ధభ గవానుల పూర్వజన్మ కథలు, 

గొన్ని చెప్పబడినవి, గౌతమబుద్దుని విపులమైన జీవిత చర్యితయు గలదు. 

వారి ధర్మోపదేశముల సారము గూడ నీ గ్రంథమున నున్నది, ఈ. 

పొత్తము బొద్దధర్మ మునకు గావించిన సేవ యింతింతగాదు. ఇంటింటిలో 

ఫీ పుస్తకము (బ్రవేశించెను. చదివినవానికెల్ల హృదయము మార్చెను, 



ఆధారభూత (_గంథములు 

చః పొ త్తమున ముఖ్యముగా “పాలీ” భాషలోని “ను తపిటకముి 

ననుసరించితిని. “అటకథిను గూడ ననుసరించిన దెక్కువయె, “వినయ 

పిటకము లోని విషయములను గూడ గొన్నిటిని హడుకొంటినీ. కాని 

“సు త్తపిటఎ* విషయములలో సంవాడ మున్నపుడే “వినయ పిటకము?' 

నాదరింళితిని. వినయపిటకమున కన్నను *సుత్తపటకము నకే యైెతి 

హోసిక ప్రాముఖ్య మెక్కు.వ యని నా తలంపు, 

జైన వాజ్మ్యయమునుండి “యాదారాంగ సూత్రము భగవతీ 

సూత్రము దశశ్రై కాలిక సూత్రము (ప్రవచన సారోద్దారము _ అను 

పుస్తకములను మాత్రమె (గహించితిని. 

మొదటి (ప్రకరణమున *బుగ్వేదముూ నుండి కొన్ని విషయములు 
(గహాంచినాను. ఉ పవిష త్తులను గూడ( దడవితిని. 

“ధర్మసూతముల్కు మమస్మృతి'యు నా కుసకారకములే. 

విష్ణుశాప్రీ చపటాణ్యర్ మహాశయుల “దాణభట్లి చరిత్రనుండి 
కొంత భాగము నుల్లఖిం చితివి, కాని యా భాగమును గ కొన్నది లా 

పూర్వపక్షముగ మాత్రమె, 

Arctic home in the vedas : by B.G. Tilak. 

Myihs and Legends of Babylonia and Assyria : 

by Lewis Spence 

A History of Babylon: by L. W. King 
Buddhist India (1903) by Prof. Rlys Danids 

రః పై (గ్రంథములును నా కార్యమున కెంతయో యువకరించినవి,. 



పస్తావన 

పోలీ వాజ్మయమందుం 'దిపిటకి (| తివిటకు ములను 
(గంధ సముదాయము ముఖ్యమైనది. దాసిలో- “సు త్తపిట 
కము దొలిభాగము. మలిభాగము “*వినయ వీటకము” 
మూడవది 'యభిధమ్మనిటకము'. సు త్తపిటకముఎదు ముఖ్య 
ముగా బుద్ధుండు - యాతని యగ శిమ్యులు గావఏంచిన యుప 

“దేశములు సంకలితములు. భికును లు వర్తింపవలనో 
వినెంచుచు బుద్గుడేక్పరచిన నియమములు. యా నియమ 
ములు సెయుటకులటల కారణములు - యప్వుషప్పు డా నియ 

మములలోం మైన మార్పులు - జేర్పులు, వానిపై టికలు, 

యిని యస్నయుంజే3 “వినయ వీటక *మైనది. అభినమ్మ పిట 
కవజఖునం 'బేషు _సక్ రణము లున్నవి. బుద్దుని యుపడేశము 

లలో - విచార సహములైన యంశములవె - యూహో 
వోవాలు దీనిలోని వివయము. 

'ను త్తపిటకములోం చెద్దభాగములై దు. “దిఘసి 
కొయ-మస్ట మ నికాయములు మొదటి రెండు, 'సంయు క 

నికాయము - అంగు త్తర నికాయముి” ద్వితీయ చతుగ 
సంఖ్యాకములు.  “ఖుద్దక - నికాయము గడపటిది. “*దీఘ. 
సికాయములో ముప్పది రెండు సుత్తము లున్నవి. ఐవి 

యన్నియు నించుమించు దీగ కొయములవే. పెదవన నుత 
యం app 2 

(3) 
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ముల నిందు సంకలనము సేయుటణేశనే - డాని[కా శేరు. 

“పఘుము” దిగ్భశ కేబ్ల భవము, 

“'మజ్చిమ నికాయిమందు నడిమి తవప్ప్తు సూ తముల 

సంకలన మున్నది. అందుకే డానికి 'మజ్జివు మి (మధ్యమ 

నికాయమని శేరు. “సంయు త్త నికాయము'తో మొదటి 

భాగమందు గాధామ్మిశితమ్వులై న సుత్తములు సంగ్భహీత 
ములు. చెండవడానియందు -వేలువేలు వి విషయముల వై సుత్త 

ములున్నని. వాసిలో గొన్ని చిన్నవి, కొన్ని బెద్దవి, దాని 

నందుశే 'సంయు క నికాయి మందురు. “ 'సంయు క మనంగా. 
మి శితమని యర్లము, “అంగు త్త సపికాయ"'మందు - బోను 

పోను, గమ కమముగా నంగముల పరిమాణము జెపుగుచుం 

డును. వ్నియందుం బదునొకండు నిపాతము లున్నవి. బక్కా 

క్క నిపాత ముందును బుద్దుC డొకొ-క్క,_ విషయమును 

గురించి యుప చేరించిన సే త్రములి సం|గ హణముండును. 

అశ్లే - “దుక” “తికి నిపాతములు మొదలై నవి. 

'ఖుద్దక నికాయ మనంగా - జిస్ని (వక్ర రాముల సంగ 

హాము. దానిలో - బమనై దు (బకరణము లున్నవి. ఖుద్దిక 
పాఠ-ధమ్మ పదో దానేతి వృత్త తక సు _త్తీసిపాతములు మొడటి 

యెదు, వఏమానవళ్ణు, పేతవళ్ణు, ధేరగాధా, ధెరీగాధ జాతక 

ములు తరువాతివి. నిశ, పేటిసంభిదా మగ్గములు” వీదపవి. 
“అపడాన, బుద్ధవంస, చరియావీటకములు” డపటివి. బది 

సు త్రపిటకముమొక్క. వి _స్ఫృతే స్యకూవము. విసయవీటక్ష 

మునం దైదుభా౫ము లున్న వంటిమిగడా! పాఠాజక సాచి త్రి 
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యాది మహా వ్వ ములు మునక మూయు,. చనుల వళ వపచెనాద 
౧ ౧౧ ౦ 

వాఠములు చదనువా త్రి గండు, 

ఇక మరూండనది “యభిథమ్మ వీటకము. దీనిశేడు పక 
రణములు. 'ధమ్మ, సంగణి, విభంగ, ధాతుకధా, పుగ్షల, 

పంజ తి క ధావత్చున్ర' లు | గమముగా నచ్చును. తరువాత _ 

“యమక పట్టానేములు గలవి. 

బుస్షఘోమువి కాలమందు - అనలా గ్! ఫ॥ ఐదవ 

శతాబ్దమున, ని (గంధసముడాయములోని వాక్యము 

లకు, వాలి యనెకు. సంశేతముండెడిది. బుద్ధఘోషుండు 

దన గోంథములందు “ దివిటకనచనము”ల బికేశింపవలిసి 

వచ్చినపుడు 'అయమేళ్ధపాలి' “పాలియం” దొట్టు యనును; తేక 

పాలియం వు తం” “పాలీలోం జెప్పంబడినది" యనిపలుకును, 
పాణిని వైదికపదములను సూచించుటకు “శందసియని 

వాడుట వాడుక. “భాపోయాంి యను పదముచే సమకాలీన 

సంస్కృత భాషను _ సంశేతించును. అశు ఎ బుద్ధఫరోపా 

చార్యుండును వాలియం” యనుమాటచే. “| దిపిలోక వచన 

మూల సిష్షాళిం చును. 'అట్టకధాయం' యుని, (_అ్రయాగించి లా 

యాకాలమందు సింవాలీనామవో (బచలితములై న “అట్ట 

కథిలలోసి వాక్యముల నులైఖంచును. 

'అట్రకథి యనా నేమి? అర్లసహి పితమంనకథ. “తివిట 

కము” లందలి వాక్యముల కర్ణ కరములు వివేెంచునప్పుడు వాని 

కుపనా).-.రక ములుగ మరికొన్నీ గభథలు - గారణములు - జెప్పు 

పరిపాటి సింహళ దీ(ప మందుండేెడ ది. కాలాంతరమున సీ 

'యట్టకథిలు (వాతల కెక్కి. నవి. కాని - వానిలో బునరుక్తు 
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చశము లవారి కరముసౌవు. కొన్ని యుపే 

ఈ బాధను సమనించిన బుద్దఘాషా 

బార్యులు - వానిలో ముకి ఖ్యమైన కొన్ని 'యట్టకథేల నేటి 

కొని, ", తిపిటకి భావలోని కనువదించిరి. ఇశంజెస్పవలసిన 
జేమున్న ద ! దినములు గడువంగా. "డివీటకము లక ద్బీన 

గొంవము వానితో సమానముగ వీనికిని దక్కెను. “తిపీ 

టుకముి లకు జెల్లి నసై “వాలి యనుపదము: 'అట్రకథిల 

కుంగూడ చెలామణి మైనది. నిజమునకు “పాలి” యనుపదము 

భాపూహాచకమే గాదు. పాలీభావకు మూలము మాగగి. 
మరి, యూ నపీన నామకరణ మోరీతిగ జరగినది. 

వ జెప్పిన “తివిటకముిల విభాగ మెప్పుడేర్చు జెను | 

రాజగ్భహమునందు జరగిన “పధమభితుపరిపక్తు'లో నీ 
విభాగ మేర్ప్చుడెనని బుద్దఘా” పాచార్యుల యఖ పాయము 

బుద్ధుండు బరినిరాగణమందిన తరువాత భితన్రలు శో కాకులు 

56. వారి నొదార్చువానివలె ' సుభ దుండి నెడు నృదబ్ధుభి క్షు 

వొకండు “బుద్భండు జచ్చుటయే మంచిడై నది. ఆతడు "బవ! 

నంత సేపు *యీపని జేయుండు.యీపని చేయకుండిని నియమ 

ములుగీచి మము ఇ నిరంతర బంధమున బడవేసి వేధించు 

చుండెను. ఇప్పు డానిర్భంధము దప్పినది. ఎవరికి రుచించినట్లు 
నారు 'నడచుకొన ఏలయ్యెగనని పలికినాండు. ఈ వృద్ధుని 

మాటకు మహాకాశ్యపునకు ఛయమయ్యను. బుద్ధుండు బలి 

కిన ధర్మవినయ సూ తము లొకచోట జేర్చకున్నవో “నుభ 

దు'నినంటి భితుకులు సై (రశారులగుటకవకాశము బిక్టర్ ను, 
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ఎడి అందుచే దొందరగ  భితుసంఘమును చేష్చె ధర్భవినయ 
ములను సంగహింపవలెను. ఈ యాలోచన దట్టుటయ 

తడవు- మహాకాశ్య పుండు రాజగ్భహామం "డేనూ బు భఖీక్సువుల 

సమావేశ పఅచెను. అవి చాతుర్మాస్యలు, ఆసభలో 

“ఉపాలి యను శిష్యుని సహాయముతొ వినయసూ తముల 

సం|గహాణము జరిగినది. తరువాత నానందుసి (బక్నాంచి 

యతని సాయముతో “సుత్తి 'అభిధమ్మపిటకము' ల సం 

హీంచిరి. కొందతు ఖుద్దకనికాయము” ను ' అభిధమ్మ 

వీటకి మంచే జేర్పియుండవలె నందురు. కొందబు “సుత్త 
పిీటక” మందు. చెర్చువలనందురు. 

చైవివయ మంతయు “సుముంగల నిలాసిని నిదాన 

కథిలోని సారాంశము. ఇచే యధానత్తుగా “సమంత పాసా 

దికాి యనెడు “వినయ అట్టకథి యొక్క 'నిదానకథ 

లోను - గనబడుచయన్నుది. కాని - బై విషయమునకు “దిపి 

టకి [గంథములందు - లవమేని యాధారముతదు. బుద్ధ 

భగవానుని “ప నిర్యాణము” నకుం పిదప - రాః;గ్భహ 

మందు - భీకిసంసఘుముయొక్క_ మొదటి పరిషత్తు కేరినమాట 
నిజమే. కాని- ఈ పరిషత్తులో నిప్పుడు గన్నడు “పిటకములి 
విభాగము జరుగ నేలేదు. *పిటక* మనెడు చేరుగూడ యా పరి 

షత్తున నుచ్చరించినట్లు గానరాదు. అశోక కాలము వరకు 

బుద్దుని యుపచేశము లన్నియు 'ధరస్దము - వినయి. మను 

“రెండు విభాగములుగ మా(తమే యుండినవి. ధర్జమున 

దొమ్మిిది భాగము లుండెనసి విందుము, సుత్త గయ్య, 

వేయ్యాకరణ గాధోదానములైదు. ఇతివ్లుత్తక, జాతక, 
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చశము లవారి కరముసౌవు. కొన్ని యుపే 

ఈ బాధను సమనించిన బుద్దఘాషా 

బార్యులు - వానిలో ముకి ఖ్యమైన కొన్ని 'యట్టకథేల నేటి 

కొని, ", తిపిటకి భావలోని కనువదించిరి. ఇశంజెస్పవలసిన 
జేమున్న ద ! దినములు గడువంగా. "డివీటకము లక ద్బీన 

గొంవము వానితో సమానముగ వీనికిని దక్కెను. “తిపీ 

టుకముి లకు జెల్లి నసై “వాలి యనుపదము: 'అట్రకథిల 

కుంగూడ చెలామణి మైనది. నిజమునకు “పాలి” యనుపదము 

భాపూహాచకమే గాదు. పాలీభావకు మూలము మాగగి. 
మరి, యూ నపీన నామకరణ మోరీతిగ జరగినది. 

వ జెప్పిన “తివిటకముిల విభాగ మెప్పుడేర్చు జెను | 

రాజగ్భహమునందు జరగిన “పధమభితుపరిపక్తు'లో నీ 
విభాగ మేర్ప్చుడెనని బుద్దఘా” పాచార్యుల యఖ పాయము 

బుద్ధుండు బరినిరాగణమందిన తరువాత భితన్రలు శో కాకులు 

56. వారి నొదార్చువానివలె ' సుభ దుండి నెడు నృదబ్ధుభి క్షు 

వొకండు “బుద్భండు జచ్చుటయే మంచిడై నది. ఆతడు "బవ! 

నంత సేపు *యీపని జేయుండు.యీపని చేయకుండిని నియమ 

ములుగీచి మము ఇ నిరంతర బంధమున బడవేసి వేధించు 

చుండెను. ఇప్పు డానిర్భంధము దప్పినది. ఎవరికి రుచించినట్లు 
నారు 'నడచుకొన ఏలయ్యెగనని పలికినాండు. ఈ వృద్ధుని 

మాటకు మహాకాశ్యపునకు ఛయమయ్యను. బుద్ధుండు బలి 

కిన ధర్మవినయ సూ తము లొకచోట జేర్చకున్నవో “నుభ 

దు'నినంటి భితుకులు సై (రశారులగుటకవకాశము బిక్టర్ ను, 
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బడినప్, ఆ 'యట్టకథిలో - జాని కుదాహారణము గూడ - 

సంయు త్త దికాయముయొక ,_ మొదటి విభాగ 'మివ్వంబడెను. 

గీయగాధా లత ణములకు భవము దెలిీయనచ్చుట చేదు. 

"0కు నొక్క-_ర్తి౫ నే గన్సట్టుచున్నని. మజి-గాధయని "వేణు 

విభాగము బచారములో శేలనచ్చానో చెప్పలేము, 'గయ్యి 

మనంగా యీ |పకాొరమైన గాథ - యని యొక విశిష్ట లతే, 

ణము జెప్పుటకు నాధ్య పడుట "లెదు. 

వెయ్యాకరణ మనంగ వ్యాఖ్య. జర్ సూ తమును 

క. కొని _ ఊచాసికి మట్టసము* గాసి - వపులముగ గా! యగ్ధ 

ముసేయుటకు 'వేయ్యాక కరణి వమనిపేరు. దినికి సం నత 

వ్యాకరణ స్ట బముతో సంబంభమున్నటు గానరాదు. 
(లు ౧౧ 

ఛన్నుప పదము - ఛరగాధ - భేరీగాభ - యామూండు. 

గంఢములకం “గాథా” సందగ్భము కిందనే లెక్క_యని బుద్ద 

ఘోపాచామ్యుల యభిప్రాయము. కాని - భ్ - ఢి 

గాథలు బుద్ధునితరువాత మూడు నాల్లు న తొబ్దములలో 

సున్న ల్లగ పడదు. ప్రక ధమ్మ పదమందమా! అవెీవలమయు 

జిన్న (గ ౦భము, గనుక గాధయనుమేగు దాసి! మూతమే 

చెల్లునా ఈ తేక మజి కొన్నిగాధలు గూడ యో విభాగ 

ములో జీగునా * యని సిర్టయించుట గష్ట్రము. 

యు 
మిది జెప్పంటబడిన 'ఖుద్దక నికాయము” యొక్క... పట్టి 

కలో- 'ఉదాని మనెడు పేరువచ్చినది. దాసలోస్ యుడా 

సములు నారీతిగ న "సు క్రపిటకముి ముదలెన న్ని 

యెడల. గన్పడు సితరవచనములు ఏనియన్ని టికి గలిపి 
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'యుదానిమను. నామము... జెన్లౌనని బుద్దఘోపాచార్యు 
లన్నారు. కాని యకోొకకాలము నాటికి ఏనిలో నెన్ని “ఉదా 
నము లుంజినో చేల్పుట ౫గప్రము, అశోక, కాలానంతర 

మిది- దిన డినమునకును పని? ననుటలో సంేపాములేదు. 

'వ్రలెవు తక” |పకరణమందు - 112 యితి వ్ర త్తక 

ములు సం గపహాంపంబడినవి. ఏనిలతోంగొాన్ని యతోక కాలము 

నను డాని యనంతరమొక శ'తాబ్బ్దమునను శరీరమును ధరిం 

చినవి, అనైని బెరుగుచుం జోయెను. 

జాతకము లనెకు కథలు సు పసిద్దములు. . ఏనిలో- 

గాన్నిటిని గమనించి నపుడు “సాంచి బర్షుల్ ? యో స్తూ 

పము: జాటుబజటులలోసి ' తెజలిసలు గ న్నృడుచున్నవి. దీనిని రు టు . 
బట్టి జాతకము లనేకములు యకొకుని కాలమంచే వాద 

ల య వాజ్మ్వయమున దిన్నగయబవెశించెనని యూహాంపవచ్చుును. 

'అబ్భుతథధమ్మ' మన6గా - నద్భుత మైన చమ త్కాానము, 

బుద్ధ భగ వానుండు- యితని యొక్క. (సముఖ శమ్యులు 

న యద్భుల చమ త్మా-రములను నర్జించు నొకానొక్ష 

[౧౨౦థ మూకాలమున నుండెనసి యూ మాట సూచించును. 
మరి - యూ సాండాగంథముయొక్క_ బాలకునయె జెలి 

యదు. దాని యన్నిభాగములును - నేడు సుత్తపీటకముూున 
గలిపి పహోయినట్లున్నది. బుద్ధ ఘోషాచార్యులకులహాడ, 

నద్భుతే ధర్మమునగా నేమి * యని వినెంచుట గప్ప మైనది. 
ఆయన యన్న జు: | 

చ తాకోమే భిక్ట వె అ చ్చరియా అబ్బు తాధమ్మా 

అనం చేతి ఆదినయ పవత్తా సబ్బేపి అచ్చకియ 
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అబ్బుతధ మ్మ పటి సంయు త | 

సుత్తంతా అబ్బుత ధమ్మం తి వేదితచ్చా. 

'ఫికువువారా ! ఈ నాలుగాశ్స్చర్యములై న యద్భుత 

ధర్మము లానందమధ్యమున వసించుచున్నువి. ఈ దితి” 

నద్భుత ధర్మముల చే మొదలైన, యాశ్చ ర్యాద్భుత ధర 

యు_కృములై సర్వ్యసూ తోములును, నద్భుతే ధర్భములని 

"'జలియవ లను.” 

బుద్ధఘోే పాణార్యుల గల్పన యేవో క్లిష్టముగ 

నున్నది. అతండు జెప్పిన 'అబ్బుతథమ్మా (గంథమునకు- 

నద్భుత ధ ర్మములకును సంబంధ మేమియు లేదు. 

“మహా వేదల్ల” “చూళ వేదల్ల” ములని రెండు సూత 
ములు, “మజ్లైమ నికాయమంిదున్న పి. ఏనినిబట్లి వేదల్ల 

మనెడు |పకరణ మెట్టుండునో యూహింపవచ్చును. మహో 

వేదల్లమంకు “మహో కోట్టితుడు సారిపుత్తుసి గొన్ని |పశ్న 

లడుగును. వీనికి సారిస్తుత్తు కు యథా యోాగముగ సమానా 

నము లిచ్చును. రెండవడాసిలో 'ధమ్ముదిన్నా' య సదు 

ఛిక్షణికి విశాఖునితో నడచిన సంవాదమున్నది. 'ధమ్మ 

దిన్న” పూర్యా_శే మమందు- విశాఖుం డామె మగడు. ఈ 

కండు సుత్తములును బుద్ద భౌపుతములు గావు. సంవాద 

పముకైౌ న వానిని “వేదల్లము లందును. ఇతరుల సంవాద 

ములేకే గాక, (శేమణులు-బొహ్మణులు మొదసై నవారిజో 

బుద్ధునకు జరిగిన సంఫావణములను గూడ నొక _గంథముగ 

జోడించి-' వేదల్లముిలని బిల చు చుండిన 

(4) 

ఓ దొ-దును, 
a) 
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వె జెప్పిన దొమ్మిది యంగములు నేర్పడుటకుముందు 

'సు_త్త గాయ్యముిలను విభాగములు శెండే యుండి-దక్కి-న 

యంగము లెల్ల ను- వానియం బి గలసియున్నట్లు దోచును. 

ఈ యనుమానమును 'మహాసుజ్ఞాతసు _త్రములోని విషయము 

౫నాడ బలపరచుచున్నది. ఆ విషయ మిది. బుదభగనానుం 

డానందునితో ననుచున్న్నా (డు న 

“నభో ఆనంద అరహతి సావకో సరం అను బంధితుం 

యదిదం సు_త్తంగోయ్యం, వేయ్యాకరణ స్పహోాతు. 

తం కిస్స హెతు. దీఘుర త్తం హినో ఆనంద 

ధమ్నా సుతాథాతా వచసా పరిచితా” 

“రియా యానండా |! సు_త్త-గోయ్యముల స్ప 

కరణశకె | శావకుండు గుసువువెంట దిరుగుట వాంఛనీయము 

గాదు. ఎఏందుకనలా- సీవే ఈ విషయములన్నియు విన్నావు. 

పీ కివి బరిచితముతే 

అనంగా- దీవి పిండితార్థమిది. సు_త్తము-గోయ్యము, 

ఇని రెండే బుద్దుండు 'స్వయముగ నొనరించిన యుపదేశములు. 
వాని వ్యాఖ్యానాద్యర్థ వివరణము _శావకుల కొప్పింపంబడి 

నది. పోను వోను-వానిలో మణి యాజంగములు జేరెను. 

ఇంకను గొన్ని గలివి-వేటి, (బ్రహ్మాండ మైన యా స్వరూ 

పము నొసంగినారు. దినిలో-బుద్ధుండే స్యయముగ నిచ్చిన 

యుపదేశము “లేవి * ఇతరులు గల్పించినవేవి? అవి నిర్న 

యించుట గొంత కష్టమే. కానియశోకునియొక్క_ “భా బా- 
తేక భా[బూియను శిలాలేఖముల యాధారముతో బిటకము 
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లందు | బాచినము శేవియని యంచనా వేయుట యసాధ్య ము 

గాదు. 

శోకుని ' ఫా విలా శేఖములలో బుద్ధుని యె డుప 

చేశములు-భికుణే విక్షకులు-నువాసి కోపాసకులు - మాటి 

వమూటికిని విని, మననము సేయవలనని యున్నది. ఆ యుప 

చేశము లీ కీందివి:- 1. వినయ సముకనీ 2. అలియవసాని 

ఏ. అనాగతభయాని 4. మునిగాథా 5, మోవేయసూతే 

6. ఉపతి సపాసినే 7. లాఘులోవాబే ముసావాదం అధిగిచ్య 

భగవతా బుళ్టునా ఛ్రాసిత. 

వై యడిటితో నేడవది “మళ్చిమని తాయమూలోని 

“నాహులోవాది 'సుత్తి (నం 61) మేనని-వాశ్చాత్యులెన 

“ఓ లైన్ బర్డ్” “సేనార్” మొదలైనవారు బుజువు సేసిరి, 

తకి_నవాని “భాగట్టా? దీయుటకును (వారీప్ జేవిడ్చు 

యత్నించను. కాని సు త్రనిపాఠములోని “మునిసు త్తము 

దప్పు నతండు జూపిన దక్కినవస్నియు! బూరపాటు లే, cl 

వానిలో నాట్లు * “సు త్తములెంిదులోని వను విమర్శనను 

నే నొక + సారిగావించి యుంటిని. డానిలో-నాని పుట్టు 

పూరో్యు తృరముల విచారము గొంతయున్నడి, ౪ (వాత. 

లవేకు లామోాదించిరిగాడ. మొదటి స్కూతమును గుణించి 

నా కపుడేమియు “పత్తా దెలియలేదు. “వినయసముక సే" 

(వినయ సముత్క--ర్భ ) "యనుదానికి - వినయ గంథముతో 

నేదో యొక-సంబంధ ముండనలెనని నాకుందోచినది. కాని- 
ఇమ క నానా మ, 5న. ఇ ౨ మని. మొలని ౧ వామి న ఇవా ఇ ఇ 1 ఈ a ఇవా ఇ ఇక దు నమి గ గ ఇ నాను యన అమమ మ గన న న నాగ నన ఉన ఇ. క యన వాసా కన్నా న్ 5 శశ చి 2 ల ల మను ము శ చెను న 5 నామ మగ నా నా వ న కా[ వాడ ఆ ల చవ మాను Maan న్న ము ,ఇ ఇ ఉశాన 

ర 9,4, ర్ 6 సుత్తములు: 

+ 1912, పి(బ్రవరిలోని “ఇండియన్ ఆం టి క్వెరి సంచిక, 
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కాయముని “న ౦బట్ట సు త్తపు' నకజపటి నని చవేశమును- 

బాను డు, 

“యదా భగవా అజ్ఞాసి _బాహ్మణ వొక ర సాతిం 

కల్ల చిత్తం ముదుచి_త్తం వినివరణచి త్తం ఉదగ్గచి డం, పసన్న 
చిత్తం అధయా బుడ్రానం సాముక్క-౦ సికాధమ్మచే సనాతం 

పకా సేసి దుక ౦ సముదయం నిరోధం మగ్గం” 

(బుద్ధుం 'డెపుడు .బావ్క-రసాతి? _సాహ్మ్మణుని 

చిత్తము (బసంగమున కుచితము. మృదువు, యావరణ విము 

_కృము యుద్య్గము |పసన్న మని |గహించెనో, యపుడు 

“సాముత్క-ర్షి క ధర్న బెసన” నాతనికి వివరించెను. అది ఎట్టిది! 

దుఃఖము, దుఃఖ సముదయము, దుఃఖ నిరోధము, తన్నిరోధ 

సస్య . 

సుత్తమం బి గాదు. “నుజ్ఞిమనికాయములోని- 
ఉపాలిను _త్తము" వంటి యితరము లంమ్ను “వినయవీటక ము!” 

లోను ననేక జోటుల ని వాక్య మె వచ్చుచున్నది. 'అంబట్ట 

సుత్తమున '“పోఖ్క-రిసాతి) _నాహ్మ్ణు నుర్హోశించి చెప్పండి 

నది. ఇక్కడ *'ఉపాలి” మొదలై న గృహస్థుల నుేశించి 

యుపబేశము. శేద మిం తే. దీనిని ని బట్టి “వినయ సముత్కర్ష ? 
మనెడు పదమునకు వినయమన నుప జేశము. దాని సముత్క_ 

గ మనంగా 'సాముత్క-ర్షి క ధర్మే చేసని యని యర్థమసని 
వేయును. ఒకానొకనాడు - నాలుగు గార్యసత్యముల “ముప 

"దేశమును “వినయసముక్క_౦ని మనెడు వాగు. దీన సంచే 

హాము లేదు. 'ధమ్మ చక్క_పవత్తన సుత్తి మనెడు వేర 

అశోకునికింవిదపం జాలకాలమునకు బచారమునకు వచ్చినది, 
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త - జ” అన్ ళ్ ల కాయముని “న నంబట్ట సు త్తపు గడపటి సన్ని వేశమును- 

బాను డు, 

“యదా భగవా అజ్ఞాసి _బాహ్మణ వొక ర సాతిం 

కల్ల చిత్తం ముదుచి_త్తం వినివరణచి త్తం ఉదగ్గచి డం, పసన్న 
చి తం అధయా బుద్దానం సాముక్క-౦ సికాధమ్మ దే సనాతం 

ప 
ణో 

త్ర 

కానేసి దుక ౦ సముదయం నిరోధం మగ్గం” 

(బుద్ధుం 'డెపుడు .బావ్క-రసాతి? _సాహ్మ్మణుని 

చిత్తము (బసంగమున కుచితము. మృదువు, యావరణ విము 

_కృము యుద్య్గము [పసన్న మని (గహించెనో, యపుడు 

“సాముత్క-ర్షి క ధర్న బెసన” నాతనికి వివరించెను. అది ఎట్టిది! 

దుఃఖము, దుఃఖ సముదయము, దుఃఖ నిరోధము, తన్నిరోధ 

సస్య _ 

సుత్తమంచదే గాదు. “నుజ్ఞిమనికాయములోని- 
ఉపాలిను త్రము" వంటి యితవము లందును '“వినయవీటకము!” 

లోను ననేక జోటుల ని వాక్య మె వచ్చుచున్నది. 'అంబట్ట 

సుత్తమున '“పోఖ్క-రిసాతి) _నాహ్మ్ణు నుర్హోశించి చెప్పండి 

నది. ఇక్కడ *'ఉపాలి” మొదలై న గృహస్థుల నుేశించి 

యుపబేశము. శేద మిం తే. దీనిని ని బట్టి “వినయ సముత్కర్ష ? 
మనెడు పదమునకు వినయమన నుప జేశము. దాని సముత్క_ 

గ మనంగా 'సాముత్క-ర్షి క ధర్మే చేసని యని యర్థమసని 
వేయును. ఒకానొకనాయ - నాలుగు గార్యసత్యముల “ముప 

"దేశమును “వినయసముక్క_౦ని మనెడు వాగు. దీన సంచే 

హాము లేదు. 'ధమ్మ చక్క_పవత్తన సుత్తి మనెడు వేర 

అశోకునికింవిదపం జాలకాలమునకు బచారమునకు వచ్చినది, 
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కంబ-యొకటి రెండు శ తాబ్బములై నను | చూచీనములు 

గాకున్న-వో వెస్త్నెన టీక బుట్టదుగ డా | ఈ కారణము. 

చేతను సుత్తసిపాతము జాల్యపాబీన మనియే జెలియుచున్న ది. 

పనిలో నన్ని సు_త్తములును- బె” చీనము లనుటకు వలుశే 

కున్నిను-గొన్నిపరా తి వుత్యంతే Er వనము లనుట శే సంచే 

వామును అదు. _పస్తుతే గంథమందు బుద్దుని చరి త 

యాతని యుప జేశేములు వీనిని గురించి దేయోబడిన చర్చ 

యీ |పాచీన సుత్తములవై నాధారపడియే. 

ప్రక బుద్ధ చరి త్రేను విచారింతము. 

న | న 

బయుకీ యొకచోట సముదితముగా లేదు. 'జాతకట్టకథ' లోని 

విజడానకథలోంనొలుత దీనియావిరూఖృతి ఈ యట్టకథ. బుద్ద 

ఘోముని కాలమున... అనలా నెదవ థ తొబ్బమున 
టె. 

(వాయలయాడినది. దీనికిముందు 'సింవాలీయట్టక థి యొకటి 

(తిపిటక గంథములలో నక్క-డను- బుద్దుని చరి,'త 

యుంజెడిది. దానినుండి చాలవిషయము యట్టకథ లోనికి 

దిగినది. ముఖ్యముగ వ్నిలోని బుద్దచరి త్ర “అలితవి స్తరముి 

నాభారముగ గొన్ని వాయంబ జనని "దేోచును. 'అలితవి స్వ రి 

రచనాకాలము క పూ॥ మొదటి క గతాబ్లమోా- _దానికి గాంత 

ముందో యగును. ఆ (గంథము-మహాయాన స) పదాయము 

నకు జెందినది. దానినుండియే “జాత కాట్టక థా" కారుడు 

డన బుద్ద చరి తను సంగ హాం చెను. “లలిత వి విస రముగూడ- 

దీఘు సకాయములోని. మహాపడానసు త్రము సాభారముగ 

నొనియె రచిత మైన కున్నది. ఆ సుత్తముసన “విపస్పి' 

బుద్దుని చర్మెలె పిపులముగ పర్శి తము.  బానినాయముతో 
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కంచు-యుకటి రెండు శ కాబ్ద్బమురై నను | బాశచీనములు 

గాకున్న చో వానిపై 6ీక్ష బుట్టదుగడా | ఈ కారణము. 

చేతను సు త్రనిపాతము జాల్యపాబీన మనియే జెలియుచున్న ది. 

దీనిలో నన్ని సు_త్రములును-| బౌ” వనము లనుటకు ఏలుచే 

కున్న ను-గొన్నిపకా(తి వుత్యంతే (వాచనము లనుట శే సంచే. 

వామును జీను. _పస్తుతీ గంథమందు బుద్గునిచరి త 

యాతని యుప జేశేములు వీనిని గురించి జేయోబడిన చర్చ 

యీ (పాచీన సుత్తములవై నాధారపడియే. 

ప్రక బుద్ధ చరి తేను విచారింతము. 

(| | (టు 

యొకే యొకచోట సముదితముగా లేదు. “జాతకట్టకధి లోని 

విజడానకథలో:దొలుత దీనియానిరూఖృతి ఈ యట్టకథ. బుద్ధ 

ఘోముని "కాలమున--- అనలా నైదవ శ తొబ్బమున 

(వాయయడి నది యే. దీచికిముందు క్ష నింవాలీయట్టక థి యొకటి 

| తివిటక గంథములలో నెక్క_డను- బుద్ధుని చరిత్ర 

యుంజెడిడి. దానినుండి చాలవివయము యట్టకథ లోనికి 

దగినది. ముఖి ఖ్యముగ దీనిలోని బుద్దచరి తే అలితవి సరము 

నాధారముగ గన భాయంయబ జనని ఏ కాను. “లలితని స్ప తి 

రతనాకాలము క వూ॥ మొదటి శ శ తాబ మో- _దానికి గాంత 

ముందో యగును. ఆ (గంథము-మహాయాన స) పదాయము 

నకుం జెందినది. దానినుండియే “జాతకాట్టకథా” కారుండు 

వన బుద్ద చరి తను సంగ హాం చెను. “లలిత వి విస రముగూడం 

ప్ఘ్ సకాయములోని. 'మహాోపడానను త్రము సాభారముగ 

గానియె రచితమైన ట్లున్నది. ఆ సుత్తమున *“పిపసి స్స 

బుద్ధుని చర్మిలె పెపులముగ వర్ణి తము.  బానిసాయముతో 
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'లలితవి స్తరి కారుకు బురాణమును రచించెను. ఇక్తు- 

గాత్రమ బుద్దుని చరి తలోను- జూాలవిషమయములు బవేశించి 

నవి. 

మహాపదానసు త్తములోని గొన్ని భాగములను వేరుగ 

దీసికొని వానిని సుత్తపిటకములోని బుద్ధచర్మి తములోని 

కెక్కించినట్లు గ నడును. ఆదాహరణార్గము - వాడు 

|బౌసనాడములవిపయమును బర్యాలోచింతము. 'విపస్సీ ” 

"రాజకువూమ డుండుటకై మూండు పాసాదములు మహో 

పదానసుత ము పకొరముండినవి. మజి-గాతము బుద్ధుని “కీల 

లేకనోనలెను! ఇతనికిని (పాసాద్వతయ ముండెనను కల్పన 
బయలు ణేశెను. ఇది చాలచదేమో యన్నట్లు “దనకు 

మూండు వబాసాదము లున్నవనియుు దానందున సుఖముగ 
నుంటిననియు గౌతమబుబ్ధుని న్ నోటిముండియె బలికించి లంక 
కర్తలు కృశా'స్థలెరి. గాతవము బుద్ధ చరి తలో వచ్చు- 'ని 

మూంకు మేడలగొడవ సిజముగాదని యీ”; గంథమున గంత 

బుజువు పజిచితిని, కాసి నా పాక జికుు_ దటస్టప పడెను. ఈ 

మూం౭యను మేజలకథ యంగుత్త ర నికాయమున గూడ నున్నది. 

అందుచే గొతమబుద్దుని చరి తలోని | బాసాదములకధ యొక 

వళ యుతిహోసికై సత్యమై యుం ఎడునా!” యని యనుమానము 

పోచైను. కాసి నాకొకవిషయము సంరతుక మైనది. “భా బూ” 

శీలా లీఖనములోని రెండు సుత్తము లంగుత్తర నికాయమున 

గనపడినవి. డానినై మటీకొంత వివేచన సేయంగా నంగు 
తర నికాయములోని యెన్నో భాగములర్యాతినముగ చేర్చ 

బడినపింగా నర్ధమయ్యెను. 
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మూడు | పానాదడుముల గుణించి న విషయము ‘తికి 

వాతి మందును సం|గపాంపం బడినది. 

ఇట్టుకలగా పులగము నున్న కథలనుండి విశ(సనియ 

మైన బుద్దునిచకి త నెట్టుగడ్డకు దీయుట? తీయవచ్చుననియే 
 దోచినది" ఆ[పయత్నమునే శే న సిగంథమందు నాత్ర జేసి 
నది. ఇట్ట యత్నము సింతవర కెవ్యరును జేయగా నేను 

జూచినది దు, యెగా నితనులు బుద్దుని చరి తలో- చానిని 

బరికోధించుటలో. నేవి యల్పము లేనుకొందురో_ యావివ 

యములు నొద్భష్టులో గ”ప్పవిగ౦6 గానువించినవి. కాసి- 

సంశొోధనా పద్ధతిలో నే నొక్క_డను దారి దప్పిపోయి నట్లు 
నాకు గనివించుట తేదు. 

వెగా నిపద్ధతి నవలంవించి విమర్శ యారంభించిన 

-వో- బుద్దుని చరి. యాకాలము నందలి యితిహాోసనము- 

ఏ్నివై నక [గొతవెలుంయ _బనరించుటకు పఏలగునని నా 
వ శ్వాసము, ఆ విశ్యానముతో నే యోషాొ త మును వాసితిని, 

దీనిలోని గొన్ని భాగములు ముం దొకష్పుడు- పురాత త్తం 
మనెడు తైెమాసిక యందును. 'వివిధజ్లా జ్ఞానవిస్తారి మనెడు 

ప తిక యందును పకటింప బడినవే. కాని యా వ్యాసముల 

నున్న వాని నున్న మై- యీ గంథమునకు 'జేర్చులేదు. వానిలో 

నెన్ని యో మార్పులు- చేర్పులు జరగినవి. 

అ వ్యాసములలోని జాలవిషయము నీ ప్పు స కమున 

గన్పడుచున్నను నిది యొక స్వతంత్ర గంథ మనుటలో 

సంచేహములేదు. 

(5) 
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ఈ పుస్తకము యొక్క- (వాత, పతిని నవభారత (గంధ 
మాలా సంపాదకుల కిచ్చితిని. వారు దయతో దీని నంతయు 
జదివిరి. ఈ|గంథములో నొన్నివిషయముల గుణించి 
యింకను- విశషముగ వివేచనము వేయవలసి యుండెనని 
యట్టి తావులుగొన్ని నాదృష్టికి జెచ్చిక. వానిని నెంత 
యీ పస్తావనలోన విచారించుట మంచిదని తలంచినాను. 

ఈ కిందివి వారి; _పశ్నే ఖు సా సమాధానములు, 

1 బుద్దుని జన్నృతిథని గఆించి వేటువేటు మతశ్లేదము 

లున్నవిగడా! వాని నుశ్లైఖంచి వాసిలోని సాధక-కాధకము 
లను జర్చెంచి యొక నిర్ణయము శేల్చవలడా! మన (బాచిన 
"లేక మధ్యయుగ చర్మ తిలోని' గంథకారులు, ధర్శగురునులు, 

రాజ్యక రలు, మొదలై నవారి చరితలు _చాయునపుడు, 
సాధారణము విమర్శకులు. దొలత్క, వారి కాలసర్లయము 

సెయుటకె యెంత యో (శమింతురు. ఆ పని ఈగంథమున 
మోా₹ేల కయ తేదు? దీనికిది నాసమాధానము: మధ్య 

యుగమునకు- జెందిన కవులు |గంథశకారులు, వీరు శకకర.లు 
గారు. వీరి జన్మతిథులను గుజంచి యెంత వాదించి కొన్నను 
నికరముగ చేలు ఫలము మా; తము సున్న. బుద్ధుని విషయ 
మట్టిదిగాదు, అతని పరినిర్వాణము నుండి చేటివర కాతని 
చీరనొక శకమే యేర్చడినది. మధ్య కాలములోని పాళ్చాత్వ 
పండితులు వాద వివాదములు సేసికొని, యాతని జన్మతిథి 

రర యనియు 65 యనియు దికమకలు-బడి యొక సిజాంతము 
నకు రానే లేకపోయిరి. “సింహళ ద్విపము” లోనున్న పరం 

పరయ సిద్ద్ధాంతిత మయ్యెను, బుద్ధుని జన్మతిథిలో-గొంత 
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యెచ్చు-తగ్గులు వచ్చినచో - దానిచే నాతని చరి తకు 

గలుగు లోవమేమియు బేదు. నా దృష్టిలో-నాతని జన్మతిథి 

విషయ మంత ముఖ్య మైన సమస్య గాదు. మణి ' “బుద్దుడు 

పుట్టుటకుముందు సమాజసితీ యట్లున్నది? ఆన్లో బుద్దుడు 

నవీనమార్షమునె ట్లుపజేశిరీశానుియనునవి. ఈ ఈ విషయములు 

గొంత విశదమునే సేయ బూనుకొన్న్నచో- నీ నాయడు బుద్దుని 

గుజించి | పచారమందున్న యనేకములు కల్పనలు దారీ 

పోవును. ఆనాటి యితిహోసముగూడ మనకు స్పష్టముగా 

నర్ధమగును. ఈయూహతో బుద్ధుని జన్నలిథిని నిర్ణయించుట 

కే గంథమందు నే నక్కువ | శమింప లేదు. బుద్దుని చరి[త 

"కేపి యత్యంతోపయుక ములో, నాసివై ననే నామాపును 
7౦ దీకరించితిని. 

2 “బుద్ధుం డుపచేకించిన యహింసను- హిందూ 

సమాజము “హా. వా తప్పక యనుసరించినది. దానివల్ల సే 

యోాజాతి సత్యపిర్యము లుడిగి- పరులకు “పవాడాిలు వాడ 

నారంభించెను *” అని గొంతవముంది వాదము. ఈ విమర్శ వ 

గంథమున సమాధాన మోవరిసి యుండెను. 

బుద్ధుని చరి, తలో క్స్ విమర్శ కంతగా సందర్భ 

మున్నుట్లు. నాకు నావ లేదు. అయినను జూతముగాక! 

బుద్దుని పరిని ర్యాణము క పూ॥ 5ఓకి వ వర్థమున జరిగి 

నదో అటువిదప రెండు శ తాబ్దములకోC జర్మదగప్తుండు 

సామాజ్యమును స్థ నాపిం చెను. అతడు డై_నధ రాను మాయి 

యందురు. కాని (గీకుల ప దేశమునుండి  నెడలనడచుట 

కహాంనాసిద్ధాంత మతనికడ్డురా లేచే! అతని డాహాత్రు డతో 
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కుడు సూటిక్షి నూరుపాళ్ళు బె "ద్ధుండు. కాసి యొక మహో 

సా మాజ్యము నాతంకు బాలించినది. 

మహమ్మదు “మిబ్నకాసిమూ (కీ! శ 7192 వ సంవ 

త్పర మందు సింధుదేశమునా. కి దండెకౌను. అప్పు డచట 

బె "ద్దధర్థము ప్యాపింపళచ.. _బాహ్మ్బణ ధర్శమేతో జుగా' 

నుండినది. మజేమజి జితుక వాడై న యాఖలీవా సరదారుండు 

సింధు చేశనమును వాదా కాంత 'మెొొనర్నుకో్ "నెను. ఆ రాజును 

జంపి, యాతని ముద్దుల గూతును “ఖలీఫా” కు “నజరాణాగా 

బంపినాండు. ఆ చచ్చిన హిందూరాజు-అహింసానాది గాడే! 

ముసల్మానులు - సింధు - పంజూబులలోని గొన్ని. 

భాగములను బాదదళిత మొనర్చిన నూశేండ్లకు వంక రాణా 

ర్యుండు జన్మం చెను. ఆయన వేెచాంతము నంతయు - గోడి 

కరించిజూచినచోం 'దెలుముఖ్యవిషయ మేమి? ఛూ దులు 

వేదము జదువరా దనునబే ! వాండు వేదవాక్యము విన్నాం 

డనంగానే - యా చెవులలో నీసము బోయవలెనట ! లక్క 
నింపవలనట ! వెదవాక్యము నుచ్చరించిననో - వానినాల్క- 

గోయవలెను. వేదమంతము ననువ్యించినవానిని జంపవలెను. 

ఇది యతని 'వదాంతమునిగ్గు! ముసల్మ్హానులు నాకిటికి దోసి 

_ కొనివచ్చిరి. ఈ సంఘటనమునుండి సనాతను లేమిగుణ 

పాఠము నేర్చికొన్నారు! ఇంక బుద్ధుండన్ననొ ఏరెకిం _బత్యవ, 

శతువు. ఆతనినుండి ఏ ₹మైన నేర్చికొందురా ! 

రాజపు తులు 'నికాలసు’ గా సనాతనులు. వార 

లహింస నాదగింపలేదు. అవసరము వచ్చినచో దమలోం 

దాము తలల ను_త్తరించుకొను చుండిరి, వాంసాసిడ్ధాంతమునకు 
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బరమెభ కువై న యీ శూరులను “మహమ్మదు గజనసి దన 
గనంఖాణరింఖలకింది ధూళికన్న హీనముగం జూచెను. మణి 
ఫ్శ్ప బౌద్ధులు గారే! 

మహోరాస )చేశమందలి 'పీపూంలు” జేరు మోసిన 

|బావ్మాణభ కులు. కడపటి బాజీరావు గర్శనిష్టుకుం బరా 

కాష్ట. హింస పనిలో గట్టుకు దన్నెను, యుద్దములలో వ్ 

మ్య్యైర విహార ముండ నేయున్సు దిగ దా! అంతమా[ తమే కాదు. 

డోరక కుడచికూరున్న ప్పుడుగూడ6 బరులర క్షముం దృ వి 

దీర | గోలనిది ఏరికన్నులు మూతపడవు. కశారణములేక ఇమీ- 
“జాలతరావు సింధియా” పూనాను లూరఠీజేసెను. పేళోక 

సారి - “యశ్వంత రావు హోల్కర్” పూనావైంబడి (పాణ 

మాన - సంపత్తులను దోచెను.. ఇట్టి యీ నిస్సీమ హైందవ 

భ కుల సా మాజ్యము, పాందూ దేశమంతయు వేల వ్య్యావీంప 

లేదు? నిజమునకు. బిప్వాలకం కొను, అఆంగ్రెయులు నూటింత 

లహింసావాదులు. వముజ యా యహింసాజవాదుల పాదముల 

స్ హంసావాదులు బట్టిరి, ఒక రొకరుగ న*౦గాయుల కోడి 

పోయిరి. 

జపాను నేటి ఆంతయాకాలమునుండి బె "ద్దధ ర్నాను 

యాయి. 1855 లో నాబేశమువై *కమోడోర్ ఫేరీ? తుపాకు 

లాడించినప్పుడు జపాను దేశము గన్నులుదెరచి యేకీకృతమై 
పోరాడెనుగడా ! వారి కహింస యడ్డురాలేదే ; 

బౌద్ధమువై నసరువెట్టువా రీ పశ్నలకు సరియైన 
సమాధానము లీవలెనని నా యాశ,. పసిద్దుండై న మోరో 

థి 
పంతు “'స(యంకృ తాపరాధము లితరులవై వేసి రుదు చెడ 

య యాం ౧ a 
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మనుష్యులను జూచి ముక యార్యావృ_త్తమును (వాసి 

నాండు. ఆ పెద్దమనువ్యు 3 విమర్శకులవంటివా శ. వారు - 

వారిఘారుులు జేసిన యన్ని పాపములు బుద్దునిపై 6 దోసి 

"తాయమేదొ చాతుర్యము జూపినట్లు వ_ర్తింతురు. 

బోధిసత్తునకు _“సంబోధి” గల్లిన విదప - నడచిన 
యూతని చరి|తకుం - గాల|కేవుము ననుసరించి రూ పుశేఖలు 

దిద్దవలసియుం జను. ఆ పని యీ గంథమున "వేయ వేదు. 

ఇప్పటివర కుపలబ్బమైన (పాచినవాబ్బయముయొక 
యాధారముతోం నీ పనిజేయుట సాధ్యముగాదు. బుద్దుని 
యుప బేశములు-కాల[| కమానుసార మా [గంథములం దివ్యం 

బడలీదు. ఇంతనూ[తమే గాదు. బుద్ధుని యుపటబేశము 

లనెడు వానిలోగూడ - నెంతయో యితరులవొ త్తు జేరినది. 
ఏినిలో బుద్దుండే మయొనర్చిన యుపదేశము లేవి! ఇతరులు 

జేసిన వేవి! యని గనుగొన యత్నించుట కడిదియెన యుద్శ్యో 

గము. అయినను యా (వయత్నీము గొంతవజు కీ గంథమున 

చెసితిని, కాలముననుసరించి - బుద్దుని చరితను (గమపర 

చుట యిప్పటిలో సాధ్యముగాని పసి, 

4. “వైదిక సంస్కృతి” యార్యులు భరతఖండము 
నకు వచ్చినత ర్యాతం బుట్టినది. దానికి ముందు - *దాసులి 

అనగా -_బాహ్మణుల సంస్కృతి యుండీనది.* యని (వాసి 

తిరి. దీని కాధారమేమి + 

దీని విచారము గొంత నా 'హిందూసంస్కృ్భృతి ఆణి 
యహాంసా యను [గంథము మొదటిలో. గావించితిని, ఆ 

(గంథముగూడ దీనివలెనే - నలుగురును జదువదగిసదని నా 
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యభి పాయము. 'చదిపినవారందజు నా యఖి పాయములసే 

స్వకరె వెరపవ లెనను చా సల్యము నాకులేదు. "నాదృష్టిలో 

నెవిషయములు వివేచనా యోగ్యము లని దోచి 

నవో వానిని వాళకుల ముందుంచితిని.. నేను చేసినపని 

యం తే. 'డాసులు-అస్యలు - ప్చ్ సంస్కృతియొ క్క. 

_స్వరూహా స్వభావ వ పచనతొ్ '-బుద్ధచర్శిత కంతగా సంబం 

భములేదని నా యూహా. ఈ రెండు సంస్కృతుల 

సంఘర్ష ముతో నుత్చున్న మైన సంస్కృతీ బుద్ధుని కాలము 

నకుం  జక్క_ంగె - _బతిన్బతమె యుండైనను వేషయమును 

చేఖామా తము సూచించునంతటివజెకీ - యో |గంథము 

లోని మొదటే వ పకరణముయొక్క- |పయోాజనము, 

5. ఉపనిషత్తులు - గీత యివి బుద్ధుసే యనంతరము 

రచింపబడిన వనుట కాధారమేమి |! 

ఈ (సశ్నకును, నా “హిందూ సంస్కృతి - అణి 

అహింసా యను [గంథమం టె యు_తరములు గలను 

వానిని మరల వీ [(గంథమునను వివరించుట, బునరు క్రియే 

యగును. ఒక్ యుపనివత్తు లేమి? - యారణ్యకములుగూడ 

బుద్ధునికి. దరువాత వాయబడినవే! దీని కెన్ని యో గారణ 

ములు జూపించినాను. “శతపథ _బాహ్మణి మందును, 

“బృహదారణ్యక మందును, చె నిన్భంబడిన వంశావళని బట్ట 

చూచినచో - ఆ పరంపర బుద్దుని యనంతరము-ముప్పది. 

యెదు తరములవరకు సాలినట్టు పోచును, ఓ పామచంద 

రాయచౌదరి” (పతితరమునకు - ముపష్పదివర్ష ములు, "లక్క 

గును, ఒక్క-క్క-తరమునకు - తేక్కు-వలోం దక్కు-వ - 
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యిరువదిమైదు నర్జ ములు జమకట్టికొన్నను, బుద్దుని యనం 
తరము (879) వర్ష ముల పర్యంత మో పరంపర్ జెల్లీనది. 

అనంగా సము దగు పుసికాలమువజ కన్నమాట. అప్పటికీ - 
_బాహ్మణులు ఆ ఆ యుపనిషత్తులు, యిర్యురును దిరపడిరి. 

కాని యంతకు ముందాయుపనివత్తులలో. గొన్ని మార్చులు- 

చేర్పులు గలుగశేదనుటకు _ వీలులేదు. “పాలీ” వాజ్ఞయ 
నంగూడ నీ స్ట్తియె బట్టినది. బుద్ధఘాోమ నకు, చెండు 

నూర్ల వర్ష ములక ముంచే “పాలీ” వాజాయము స్ట సిరపడెను. 
కాని - బుద్దధూోమండు ' అట్టకథ' (టకా) వాసినలేరువాతనే 

యాభావ భావ ” యనివించుకున్న ది. శంకరుం డుపనిషత్తు 

లవి “టీకి _ాసినది తొమ్మిదవ శతాబ్బమందు. అంతకు 

ముందు, “గాడపాదుల మాండూక్య కారిక” లుంజెను. 

డానిలో నక్క-డక్కడ బుద్ధుని స్తుతి యుండనే యున్నది. 

కంత యెందుకు ! అక్చరుచ కవి కాలమున (వాయంబడిన 

“యల్లోపనివ త్తు గూడ, నుపనివత్తులలో నొక్క_టియై 
గూర్చున్నదిగదా ! 

అత్మ వాదము - తపశ్చర్య = యూ రెండుసిద్ధాంతము 

లను, (శమణసం పదాయమునుండి, (యుపనిపత్తులు (కొ. 

న్నవి. ఇందులో సంబేహముళేదు. అందుచే సీశౌెండు విషయ 

అకు, యజ్ఞ యాగ ముల సంస్కృతితో నే సంబంధమును వేదు, 

నేడు ఆర్య బహ్మ సమాజములు, “బె బలు” లోని యి 

శ్వర వాదమును దెచ్చి, వేడములు- ఉపనిషత్తులు ఏసివై న 

రుధ్దుటకు, | బయత్నించుట. మనము జూచుచునె యున్నాము, 

ఇస్తు యా నొ డాత్మవాదము- దపశ్చర్య యా రెంటిని 
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వేదముల , రుద్దుటకు, “ఉపనివత్తులు యత్నించెను. కాని 

యుపనిషత్తులు, |శమణుల యహింసనుమా, త మంగీక 

రింపవేదు. అంతవణజు కవీ దము వై దికత్యమునకు భంగము 

రానివ్యక నిలివికొన్నవి. ఇది యట్టుండగా, నెటికింాడం 

గర్జకులై న మోమాంసకు లుపసిపుత్తులను, వై దికములను 

టకు దయారుగా వేరు. 

“పాలిభాషూ. మూల[గంథములుగాని, - లేక వాని 
యాంగ్లానువాదములుగాని, జదువలల్టు వారికి యీనాగం 

థము సత్యశో ధనలోం గరదిపవికగాం వోడుపడును. ఆ యవ 

'కాశములేనివా ర్నీకింది మైదుపుస్తకములు దప్పక జదువ 
వలెను. 

ద భర) ఆణి సంప బుద్ద ధర్మ స ఘు 

. బుద లీలాసార సం|గవా 
గు 

॥ పెద్ద సంఘాచా పరిచయ 
న్ 

లంజా ఆం ర ™ హింది సంస్కృతి - ఆణి _పశింనా 

-ఈ [గ్రంథములు నలుగురి మెప్పు సంవాదెంచికొను. 

టకై [వాయలేదు. శేవలము సత్యాన్వేషణ బుద్దిశో నే 
రచింప బడినవి. సత్య మెన్న టికిని లోకమునకు గొంత 

కటువే. అట్టియెడ - సువిచార్యపకాశన మండల నంచాల 

కులు యా పుస్త కమునకు దమ్మగంథమాలలోొ స్ట సాన మొసం 

గీరి. చాల సంతోవకరమైన వషయము. నిర్వకారమైన 

మనస్సుతో 9 5 శారా వతి రా! హాంనమును పుమర్శిం దు స నేకులు 

(6) 
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మహారాష్ట్రులున్నారు. వొ రీ గంథ సహాయమును కని 

సువిచాొర (పకాశేన మండలి యొక్క _పయత్నుమును సఫ 

లము సెయుదురని సా యాత, 

(వౌ | శ్రనివాస నారాయణ వనహాట్టి యోాపుస క 

మునకు, వరక గంథము) [పూపఫ్పులు దిద్దుట మొదలై న 

(శవులో నాకు సాయపడెను. వాకికి నాగ్భృతజ్ఞత. 

— (సం) ధ ర్నానంద కోశాంబి. 



అసుక్రమణ్క 

మొదటి (పకరణము వా ఆర్యుల జయము 

రెండవ | పకరణము - సమకాలీన రాజకీయపరిసితి సి 
థి 

' మూడవ (పకరణము - సమకాలీన ధార్మిక పి స్థితి 

నాల్లవ (పక రణము - గౌతమ బోధథిసత్తు((డు 

ఐదవ _పకరణము - త పశ్చర్య -ా తతబోధయు 

ఆరవ  (పకరణము - |శావకసంభుములు 



ప్రథమా ప్రకరణము 

ఆ ర్యు అజయ ము 

ఉషస్సూక్తము 

జుం గ్వేదమునం దువస్సూ_క్తము లున్నవి. వాని 

నాథారముగ [కొని - లోక మాన్యతిలకుగారు _దమ The 

arctic home in ihe Vedas" అను పా _త్రమునందు “ఆద్య 

లు_త్తర ధువ పాంతము అందుండి చని - నిర్రయించుట క్రై 

[శమించిరి. . 

సద్బళీ రద్యసద్భృే రిదుకో 

దీర 
యై 

౫ (ఈదినము, జేపు. యానెండును సమానములే. ఇది 

దీర కాలపర్యంతము- వరుణ బేవుని యింటిని బూందు 

చున్నవి.) 

ఈ బుక్కు-ను - దీనివంటి మటణియొక  బుక్కు-ను- 

ఉ_త్తర(ధువ పాంతములలోని యువస్సు నభివర్ణి ంచున వని- 

లోకమాన్యుల తలంపు; అయినచో 'దీర్భ కాలపర్యంత ముహు 

వరుణగ్భహామును బొందుచున్నది? యనుట కభి పాయ మేమి! 

ఉత్తర ధువమునం దాటునెలటు జీశటియుండును గదా! ఆ 

౦ సచంలే వరుణస్యధామ (బు. 1-128-8) : 

LLL LLL LLL LLL LLL LLL LL LLL LL LLL LLL LLL LLL Teer మున ఇ గచ కాయ Terr TE 

¥ Arctic home in the Vedas, పేజీ 10కి చూడుము, 
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విషయమే  యాబంారికముగ బుక, నండి జెప్పంబడిన 

దని- లోకమాన్యు లర్హమును బాసంగించిడది, 

ఇంతవరకు బాధ లేదు, కాని నీసికిం బం డెండవ 

బుక్కు_నం డదుహోచేవికి విఢేవణములు_ 

ఖీ “అశ్యావళతి రొ దోవముతీ రశ వారా” 

అని వాడంబడినవి. ' వేనియందు. గొల్లలుగ గుజ్బ్జములును- 

నోవులును గలవో = యేవి యెల్ల రచేతను ఒూాజింపం బడు 

నవో యని యీ విశేషణముల కర్ణము. ఉ _ర్హర ధునమునం 

దిప్పుడు-- గుజ్జములు మొద లే వేను. 'గోవులసలు లేవు. నేండుగా 

కున్న న నొక్రచేయి యేడులకు ముండై నను నిట నవి యుండె 
సనుటకును- ఆధారములులేవు. ఈ యొక సూ క్షమునంచే 
గాదు; అనెక బుక్కు_లలో నుపో "జీవిని గురించి యామె 

యశ(వత్తి. గో పదాతి. గోవ్రలకు జస్టద్యా ట్ర్” యి త్యాది 

వి శేషణములు వాడంబడినవి. దీనినిబట్టి యీాబుక్కుు లు_త్తర 

(భువమునందు - రొచింపంబడ తేదనుట దెల్లము. 

ఇశర్ 

అయినచో: బైని చెప్పిన వరుణగ్బహ వృశ్తాంత 
మునకు. గతియేమిః “బాొబిలోనియిను దేశమునందు. జూల 

(పాచీనమైన కథ యొకటి గలదు. డాని నిట జోడించినచో 

నా బుక్కు-నక రము సరిపోవును. ఆ కథయిది. “ఇ శ్షరి నువాం 

తొక దేవత. అతనికి 'తమ్ముజి లేక *దముత్సి” (వె దికదమ్ 
ఇమ డన వల చక నజ ఇగ య ఇష నుచు దవ ఎ వ దలచిన డి డగ గా ననెను నవి చావని నిన నాయ వాడని డయ ఇ ద దద ను వాయ మున యు నల యె చట్ మ ఇదు గ గాన నున నా యత త ఈ విన ౫ ఉగ గన ద అ కద యంద కం అ శశి ఆ బ్య 

+ ఇట నుషశ్ళబ్దము-_-బహువచ నాంత ము 
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ఎఎంటి వ అటో 
నస్ యను -వేతాన చవ తై వలపుషి లేను ద్రి » కర్రి న చే తడవు 

Q__ 

“వముక్సై" మరణీంచచెను. ఆమెను బిజికింపవ లెనని 'యిశ్తర్” 

న కాశొంతు. దానికుపాయ మమృ తొపహరణ మే. అపుడు 

“యి శమ” పేయూావషమును గొనివచ్చుట కె నాతొళమునకు6 

బోయెను. పాతాళ రాణికి 'అల్లతు? యని జేరు. ఆమె యీతని 
దోంబుట్టువే. కాని _ యామెకెందుకో యమ్చాత మొసం 
నిచ్చేదు, అందుచే నాశాణి “యి రు. ను భయంకరముగ 

వేధించినది, వానివస్తువ్రలన్నియు లాగుకొన్నది. రోగములు 
గూాడందెప్పించెను. కాగయందు (దోయించెను. ఈ రీతి 

ంన_దారు నెలలు గడచినవి, “ఇ శ్షరు' దన పూస్కి. వదల 
తెము. కడకావె కన్ముతమివ్యక ( దప్పినదడిగాదు డానిని నాని 
యతండు పబిుడమికి వచ్చినాండు. స్త్ నరు” నేగురించి యిం 
కోను ననేక కథలున్నవి. కాని - వాని యన్నిట నిది దలకట్టు 
వంటిది. *' వావీలోనియిను నారస్యతమందిగ* కున్న పచార 
మంతంతగాదు. బు శ్యేదమునందలి బై బుక్కు_లీకత ను ద్రేశిం 
చియే (బవర్తించియుండును. దీన సందీయము'వేదు. 

“ఇ శరు” పాతాళమునుండి భూమికీవచ్చినపు డా బుతు 
వునం డాతనికి మరియాదనొన8ింప చె త్రీకొలుండెను. ఎట్టు ని- 
యెద్దులుగ టిన బండియం డాతనికి మెరవుణి సాగుచుండినది. 
ఇంతలో _ 'గుజ్జములు వెదకి తెచ్చి ర థమునకుంగట్టి యా రథ 
మువె నాతని "నూశేగించిం. “వహోనోఖి రరుచ్నో భిర్యుజానా” 
(బు-f్-90-8) (ఎజ్జని య. రధముగల ల న్యువు విత 
క వ ర రదర మర దద కందం ద దజనడ దం ఆడదని జలు జడ దడదడ జి జజ జి జడి జజ ట జలద జటద జజ దడదడ వ జజ ద అనల దజ ప 

Assyria PP 1290 - 131. 
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ద్యయు రరుణయుగ్ఫి రో క్. 8 (యు, 6- -69-2) _(అరుణవన్లము 
లయిన  హాయము ఓ లిగినో రధమునం దుహో జే "జీవి వచ్చెను) 

యను సూకాతరము లీసన్ని వేశమును సూచించును. 

యుద్దములందు. దురగమల నుపయోగించుట 

త్ర స్తునకు రెండు వేలయెం డ్లకుముంను బాబిలోనియా” 
వారికి గుఖ్రముల వాడుక యె చెలియదు. రథముల శకెద్దులు 
గక్రైడువారు. గాడదలను గూడ వాడుచుండిగి. చాను గజ 

ముల నడవిగాడిద లనుచుండిరి. చావితోనియనున కుత్త న్ 
దిక్కున గాండడాతులబా రుండిరి. వారికి కీర్తీ” జనులసి 
ఉరు. ఆ జనులు దవ సామానుల మోసికొని వచ్చుట్నకె 

హాయములనుపయోగింప మొదలు నెట్టిరి. వా రీయడవిగాడి 
దలను “లగాముి లకు మచ్చిక యొనక్సికి. మని నైన సవారి 
చేయుచు ఛాన్య సేకరణ కె. - 'చాబితలోనియాకు” వచ్చెడి 

"వారు, అచటి రతులకుం 'బనితో దోడ్చడి-“కూలికి” దొరకిన 

గింజల నీ గుజుముల' వి వేసికొని యూరి తోవం బట్టు ఎచుండిర్మి 
ఈ “జీన జనులకు యుద్ధకళ డెలియగు తెలియదు. వా దీ కళ 
' బాబిలోనియా”. జనులనుండి నేర్చిరి. నేర్చి వాశే దొట్ట. 
తొల్హ హయములను. గయ్యములకు వాడినది. * 

గందళుండు కేక జనుల రాజు, అతనికి గుఅప్పు 
కవి 

దడము లెచ్చు. ఆ బలముతో నతండు- “బావిలోని. యాను 

సిర్జించీ నార్భభొముం డై డద నాయడు. ఈ సంఘటనము జరగి 

నదీ, కీ! పూ] 1760 వ, వర్థమునందు. “కందశుని విదవ 

#1, W, King : A History of Eabylon (1915) ౨. 125 
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నావంశపువాశే రాజులైరి. ఈ గాధతో. చేలినవిమయమిది: 
గీస్తుశకమునకుం బదు నెన్మిది శ తాబ్బములము9 దశ్యముల 

నాహావములందు వాడిరని దెల్పుట శేయాధథారములును లేవు.” 

చేదములం దక్క_డక్క_డ నలంతియల.ంతిగ హయముల మహ 

త్రము వక్షింపంబడినది. ఆ వర్ణన “శకీర్లీ జనులకు వానితో 

నున్నే సన్నిహిత సంబంధమును డెలుపు నంతే. కాంబట్టి 

. యార్యులు “సప్తసింధు వు వై శెత్కి వచ్చిన ఘబ్బము కీ! శ॥ 
బదునేడువందల వర్గ్థములకేన్నను ముందునకు (దోయుటకు 

సాధ్య మెగాదు. ఇదిసృృష్టము. 

దాసులు 

ఆర్యులరాక కు ముందు సప సింథు (సింధు పంజాబులు) 

పొదెిశములలో దాసుల రాజ్యములుండేనవి. “దాని” శబ్దమున 

కు సేవకుండనుట నేటియర్జిము. కాని వేదవుందు దాస్” "తేక 

“దాన్* యీ లెండు థాతువ్రులును 'యిచ్చుటి యను నర 

మున బియుక్కములు. త ర్యాతి విఘుంటున్రుబందును ఫ్ వికి 

“దానార్థ మే యున్నది. కనుక- దాసుండనంగా- దొల్లిట 

'దాతి ఉదారుండు (Noble) యను నర్భముండినది. అ వెసా 

[గంథమునందు “ఫర్వదన్ యస్త ' మున నీ చాసచేశములందుం 

చితరులపూజ యున్నట్లు. జెప్పంబడినది. ఆ|౫ంథమునందు 

ఏవని “డాహీి యవి నిలచి. (We worship the Fravashis 

the holy men, inthe Dahi Countries) 

(పాచీన పర్షియన్ భాషయందు- సంస్కృత “సి కార 

ముచ్చారణమున “హి కారమగును. అ వెస్తాలో 'స ప్త సింధు” 

అ L, W. King: A History of Babylon (1915) ౨. 214. 
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శబ్దము 'వహాస్తహిందు' యైనది. అశ్వ “దాసి నేక “డాశ ' శ్లల్ల 

మును- “దాహాూాి గా మూరను. 

ఆర్యులు 

“ఆర్య” శబ్దము “బు” ధాతు సముత్పన్న ము. న్యాకర 
ణము నందు భిన్నభిన్న గణములలో “బు” ఛాతువులున్నవి. 

కాని- వీనిలో నచేకములు గత్యర్థకములు. అనగా వపదము 

నకు" _దిమ్మురు. లనియర్లము. ఆర్యేల కిండ్లు 'వాకిండ్లు గ ట్రిక్ ని 

వసించుట రుచిం: దినట్లువోపదు. మొగలులు “డేరాలి నడుమం 

గాపుర ముండినన్తు- యార్యేలును గడారములలోనో-జప్పర 

ములు వేసికొనియోా వసీించెకునారు. ఒకరీతెగం జూచినచో 

వారి కీయలవాటు నేటికిని యున్నట్టున్నది. బానిభోనియా 

యందు యజ్ఞయాగ స్థలములందుం బెద్దనోడలు నాల్ల్నువెపులను 

నుండును, “హవప్వాోల లోను 'మొపింజచారో' యందును- 

(వాచిన నగ రావ కెషములు గలవుగచా! వానితో 'దాహా” 

జను గహొములం చ్ యజ్ఞ యాగములకుC EE త్యెకస్షలము 

లుండెనని విజ్ఞుల 5 వోయను. 'ఆభ్యులుమ్మా। త మాూయావార 

మును ఖండించి3. యజ్ఞయాగములు గావించినపోవముండపము 

అంబే చేయవలెనని వారి వ్యవహారము. కాల క్రమముగ గ నార్య 

సంతతులు గుజారములువిడీ చి యిండ్లు* ట్ట వసింపం దొడొంగిరి, 

కాస యజ్ఞ మండ పములు మూ, తము మూాబణ తేదు. 
|| 

ఆర్యులచే దాసులెందుకు జంయయింవ6బడిరి : 

బఅటువ పడ నెటుంగక దిన్నుమలె లన యామ్యలు- 

ఫవె%కం కును నాగరకు కుల న దాసుల నట్టు పగిది! దీని కుక క 

(7) 
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మిచ్చుట కెక్కున తడంబడ నక్క-ణలేదు. మన యుత్తర 

హిందూస్థాన చర్మితలోనే- యిట్టి సన్ని వేశము లనేకములు. 

ఒక రాజపరివారము నొంచెము ధనధాన్య ములు గల్లీయున్న 

దనుకొందము. అన.గా- దినికర్ణ మేమి! ఒక చిన్నవర్షము 

నందు- సత్తువ సమా కాంతమైనదేనియే గడా! వారంతతోే 

సూరకుండరు. అధికారముకొణ కె దవులోందాముూ జగడ 

మాడుదుదు. ఎద్దు లెద్దులు బోటులాడి నడువు దూడలుజచ్చి 

నట్లు- పిరిపోరాటముల 'నెచ్చముల్నక్తై “పన్నులి నెక్కు_వగాం 

[(బజల తలలవై. గట్టుదురు. దీనితో సీవర్షమ్మువె. (బజకు 

గూఢ దవ మారంభమగసను. అధికార సంపదలలో నెన్క_ 

బడిన వేజొకవర్షమున కిది మంచితరణము. వారు వీరిని 

గూడ యగట్టికొని “రాచవారి చె గతిదూసి లాంగదీసి 

కొందురు. పదమూడవ శ తాబ్దమున - అనాగరకులై న 

“మొగలులు *మయుగిళశ ఖాను” నిక్తేగదా లొంగందీసినది! స్పై 

యార్యులుగూడ . దమలోందాము గీచులాడుకొను దాసులను 

నిర్దించిరి. ఇందులో నసంభోన మేమున్నది? 

పట్టణముల గూల్చు నిందు(డు. 

బ్రానులు జిన్న చిన్న పట్టణములం దుంజెడి వారు, 

వానిలో * నొకదాని కొకటి పగ. పగలతో రగులుకొ నెడు 

తగవులు- *దివోదాసుండుి దాసవంశమువాండు. అయినను- 

సీ జగడములలో నతండు బలుసారు లిం దునకుం దోడ్చడి నట్లు 

బు శ్యోదమునందున్న ది. దాసులకు నై _బాహ్మ్ణుండు 

నాయకుడు, వాని కెదురు 'తంవి . అతండిం దున ఫర 
ఎర్ 

యం. తము (వము దయారు జేసీ యొసలొను. _ చాని 
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సాయమున సిం; దుకు దాసుల నగరములు నిర్దించి- కడకు 

వృత చాహ్మాణుని జంవీనాండు. “పురందరు డనంగా నగ 

రములను నాశనము సేయువాండని యర్థము. సందున వవ జే 
షణము బు శ్యదమున జలుతావుల నా డినది. *ో 

ఇంద్రుని పరంపర 

ఇం|దశబ్దము “ఇన్” “ది యీ గెంటి సమసనముచే 

నేర్పడినది. “ఇన్” అనయా యోద్ద. అందుకే “నవా ఇనా 

వ_ర్తత యితి సేనా” యన్న శబ్ద నిష్పత్తి మైనది. “ది 

శబ్దమునకు 'లిఖురము లేక 'ముఖ్యుండు” అన్నయర్హ్యము ల 

చూావిలోనియను భావలోం గలదు. కనుక “సిం దుండి 

నంగా - సై న్యముమయొక్క- యధిపతి - తేక - “సేనాపతి” అని 

యర్థము. పోను పోను - “యింది” శబ్దము _ నాహాత్యమున 

రాజవాచక మైనది. “చదవేం దానాగేంద య మను చెం దా” 

దులలో నీ పరిణామము దెలియుచున్నది గదా! మొట్ట 

మొదటి యిం(దునకు “వకుల” డని చేరు. అతనివీదప - 

నతనిపరంపర యవేకకాలము సెల్లినది. నహుషున కింద 

పదవి యిచ్చినకధ-పురాణములం దున్నది. 'అవాం స ప్పహో 

నహుపో నహుష్థరః' అను వాక్యము బుగందము(10- 49 -9) 

న గలదు. నహుషకథయందు. సొంత సత్య ముండితీఅవ లెను. 
న దా దయయ కల ఆ యం దాను దయా డాం జలద దా యక రాలా కక 

ఫదీని విషయమింకను నెక్కువగ దెలియవలెనన్నచో 

“హింది సంస్కృతి ఆణి ఆహింసి పుట 17,19 చూడుడు, 
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యజ్ఞ ములందు నార్వభ ములైన రాజులనాహ్య్వానించి 

వారికి 'సోమపాని మిచ్చెడి యలవాటు వెబిలోనియాలో 

నుం డెను. సార్వభ "ములు యజ్ఞమునకు వచ్చినపుడు వారిని 

గురించిన. స్తుతిపాఠములు రాగయు కిము వాడుటయు 
వాడుక, ఇం|దుని గూర్చిన యనేకసూ_ కము లిటువంటివే. 
బం దసంస్థ నష్ట మెనపీదపగూడ న్ సో తము లకు యుండెను, 

వానియర్జము మా (త నుదుకుట లేదు. 'ఇ్రం| దః డాశాన 

మందున్న జేనశలకు రాజు యిట్లూక కల్పన దలయె తను. 

ఇం తేగాదు. ఇం; దసూ_క్షము లశేకచోటులం దెవ్యరికిని నర్థము 
గాసి స్థితులుగాడ చేర్పడినవి. అట్టయినను వా రాసూ క్త 

ములు "వదలబేదు. ఆ నబ్వములంచే - —- సం గభనమంచే పదో 

మం తశ_క్తిగలదని నమ్మిరి. నమ్మి - వాసిని బాడెడువారు. 

ఇం|(దుని స్వభావము 

స ప్తసింధునునె నధికారమును నెలకొల్నిన నేనా పతి- 
యిం|దుడు మానవుడే యనుటకు బుగోోదమంచే యాభా 
రములు దండిగదొరకును. ఆతనిస్యభావముయొక్క_ "లేఖా 
మా తము కౌవీతకి ఉపనిషత్తు నందున్నది. ఆ సన్నివేశ 
మిడి. దివోదాసుని సుతుడు (బతేర్షను(డు. వాని విక్రమము 

విశంకటము. అది యిం| దుని మప్పునకెక్కి.నది, ఇ దుండు 
వానితో నన్నాడు: 

కీయో! (పతిర్షనా! సీకు నేను వరమిత్తును 

“ మనుమ్యులకుం గల్యాణ కారక మైన వరమిమ్ముు. 
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“వగ మితగుల క్ లై. యడుగ్న రాదు, సి |, పయోజన 

మున ేబేసి యడుగుము” ' 
నా స్వార్టమునకు నా కే వరమక్క_అశేదు” 

అపు డం! దు డేది సత్యమో దానిని వచింపమొద 

లిజను, కారణ మేవున - నిందుయడే సత్యము. అతండిట్లు 

బలి కెను; 

'పతరక్షనా [| నన్నెజబుణయసము. నన్నెలుయటయీ 

మనుష్యులకు మాత కారకము. త్వష్ట తోడ్చాటుతో నేను - 

తిళీరుని జంపితిని. 'అరుర్చగు” లను యతులమై  గుక్క-ల 
నుసిగొల్సి - వానిచే డినిపింవితిని. అట్రనుండి గదలి - దివ్వ 

లోకమున |బహ్లోదుని యనుయాయులను నధించితిని. అంతరి 

శుమున బాతోములను నాశ మొనర్చితిని. భూమివై “గెల 

కాళ్యు" ల బుడమార్చితిని. ఈ రీతి నన్నె వండు దెలియునో- 

వాండు మాతృవధ చేసినను - జేయించినను - డొసంయగు 

వాని నంటదు. వితృవధ-చౌర్యము - |భూణహత్య, మొద 
లగు వానివిషయమునగూడ నింతే, వానికెవ్యంయను కష్ట 
ములు గబ్పీింపలేడు. మొగమునందలి కాంతి వాడసేవాడదు” 

తస సా[మాజ్యమును శ్థాపించునప్పుడిం దుంగు- mC 

'దెల్పీన య త్యాచారములు గావించెను. ఈ విషయములు 

బు్వేదమునం బే వచ్చును. ఇందుందెమి! ఏమనుష్యు డై 

నను - దనరాజ్యమును నెలకొల్పునప్పూ డెట్టిపనులు వేసియ 
తీరును. అట్టియెడ - తమ - దయ - దావ్స్ణ్యము. మొద 

లైన గుణములకు భాత్తుగుదూరదు. శదోపాయము బుష్మ_ 

లము (బయోగించియే “కావలెను. “శివాజీ” “చం దరాన్చ 
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మారో ను జంహాట న్యాయమా; - కాదా? యనెడు 

తర్క-ము సరసము. అడుగడుగునను - న్యాయాన్య్యాయ 

విచారములతో. - (బొద్దుగడపినవో “శివరాజు రాజ్యస్థాప 
నమే చేసియుండ లేడు. సానూ-జ్యమునందున్న (బజగూడ్ - 
నిట్ సమయములలో- తల్లక పాప పుణ్యవిచారము. గావిం 
చుచు గూర్చుండదు. ఈ సా మాజ్యస్థాపనతో సామాన్య 
జనులకు మేలుగల్లినదా; లేదా? యను విషయమే యది 

గమనించునది. 

ఆర్యుల జయముచే( గల్లిన లాభములు 

ఇం|దుని-లేకి యార్యుల నామాజ్యన్థాపన చే-సప్ష 

సింధు. పజలకు. జూల లాభముగల్రినది. చిన్నచిన్న నగరముల 
వారు బరస్సరము గీచులాడుకొనుచుండి రంటిమిగడా! అవి 

యార్య| పాభవముతో నణంగిపోయినవి. దీని వేం బజల బదు. 
కులం దొక భదత గుదిరెను. పపా్యలసంబంధమువే శనిబట్టిన 
(పదేశములం దాంగ్గులజండా యొగిరినది. పీపా లోడిపోయి 
నడేతడవు - యితరహిందువు లుత్స్చా హముతోో నుత్సవము 
లొనక్చిరట ! - ఆర్యులవిషయమునగూడ _ నింతేజరిగినద్. 
వృతుని జంపుట _బహ్మాహత్యయేయైనను - వాని చావుతో 
నంతఃకలహాములు మాసినవి. అందుకు జనులు సంతోవించి 
నారు. మరి - వా రిందునియందు భక్తి పపత్తులను జూపు 
టలో నాశ ఎర్వు మేమున్నది! స _ప్తసింధథు పజాసయి దాయము 
హాయిగా నెదలవై. చేతులు. బెట్టకొని ని దవోయినది. 
అర్యుల రాక కు ముందు - (_బొహ్మణులు రాజకీయములందు. 
(దిధానపా[తలై యుండిరి. భారి కా 'వెద్దరికము బోయినది,: 



బుద్దభగవానుడు ర్ 

తల్ల నిం[దు6డు - తంష్టృసనంబంధముతో - విశ (రూ పునకు 

బురోహితపదవి నిచ్చెను. మజల నతండు దన్ను మోసగించు 

నమా యన్న సందింయము గల్లి -తలదరిగెను. ఈ విషయము 

బు గ్యేదమునందు గలదు. యజు చ్యేదమునగూడ నున్నది. 

(“హింది సంస్కృతి ఆణిఅహింసా పుట 19-20 చాడుయడు), 

వ్రంతయనను బారోహిత్యముసు మాత మొకండు 

గాకున్న నొకడు - _బాహ్మణులో నిర్వ ర్తించుచుండెను. 

రాజకీయములగొడవలనుండి జేయిగడిగికొనుటచే వి పులు 

వాజ్ఞాయమువై పు జూపు. దిప్పిరి. 

వెదిక భాష టై 

సాందూగ్థానమును ముసల్మ్లాను లా కమించిరి గదా! 

పేమను పాందుఖ్రీలును జాలనాళ్ళు గలసి మెలయవలసీ 

వ చ్చెేను. ఈ యిచరుగప సంఘ ర్రణముచే నౌక [ఆ ౬ త భావ. 

యెర్చాడిసది. అదియు “ఉర్దూ. ఈ రీతిన నే యూర్య- దాస 

సంసగర్టైము చె న్ క, సవీనభావ యుత్పన్ను మయ్యెను. దానికే 

వై దక భావ షి యని పేరు. హాందూశ్ఞానమున 'నుర్వూ? భాష 

యేనాండును- అత్యున్నతిస్థాయి నందతేదు. అందికొసు 

నాశయు చేదు. వైదిక భాపాూవిషయ మట్లుది గాదు, మెరు 

శషఘ్ట్రరములక న్న నున్న తగలి నది యందికొన్నిటి '“చేనభావ 

య్ కూర్చున్నది. 

చై దక భావి జక్క_లో సర్గమగుటకో “బావిలోని 

యను” భాహయందుం బొక్క-పు జాన మవసరము. ఒకానొక. 



ర్ బుద్దభ.గవానుడు 

“ధాతువు” నుండి జనించిన శబ్దము (గమ కమముగ నెట్టు 
మారిపోవునో *యార్య' “దాసి శబ్దముల విజారముతోం 
దెలిసినది గడా! “డాసి శబ్బమున నరు దాత) నూూలార్థము, 

"అర్య శబ్దమునకు "దిమ్మని మూలాగర్థము. ఆ పదములు 

నేరుగా విరుద్ఞార్థము నందు చేండు నారస్యతములో నున్నవి. 

ఆర్యుల జయముచే కలిగిన హోనులు 

ఆర్యులు సప పృసింధ్గువు ర్లు నా కమించికొనుటచేం గలి 

గిన వన్నియు లాభము వేగాదు, నష్ట్రములుగూడ నున్నవి. 

దాసుల నగర నిర్నాణము- నృహనిళ్నాణము మొదలైన 

వాస్తు కల సర్వమును లుప్త 'పాయమైనదీ. సింధు-వంజాబు 

లలో సగువీంచు వాస్తు కల హీందూనస్టానమున న్నులేే 
గానరాదు. అడవృలలో నివసించుచుండేన యతుల| పవృత్తు 
లెట్టుండెనో 'దెలిసికొనుటకు పీలుశేకపోయినది. వెననే జెప్పి 
తమి గదా! యిం, మండు- యతులను ౫ గుక్కలచేం దిస్పించిన 
విషయమును, “కౌపీ తకము' నందిసందర్భమున సాలావృకము 
లని వాడంబడినది, ఆ శేబమున కర్గము గుక్కలు, లేక 

తోడేళ్ళు, టీ కాకాయలు (ప్రజ జేళ్ళ ను సర్భము న యాద 

రంచిరి. కాని యిటం సుక్క లను నము సందర్భ శంద్దముగ 

సున్నట్లున్నది. ఇం! దునిడ్గర గా వేటకుక్క లుండనచ్చును. 
త్ డేళ్ళ నెవరును చెంచియండకుగచా! ఇందు. డీ యతుల 
నందుకు జంపించెను 1 సమాజము వె మైనవి వారిపలుకుంబడి 

యక్కు_వగనుండినది. ఇంతకుమించి కేటుకా కారణ మేడియు లేదు, 

కాని యా యతినముదాయము - వాతిపరంపర సఠించుటచే 



బుద్దభగవా నుడు సీ 

వారి పవృ త్తి యబ్టది! వాదిని జను లెట్లు మని్నించిడి ? యను 

విషయములు జెలిసికొనుటకు మార్ల మే చీకపోయినది. 

0 ర సంస ల Ww ము, ఆర్య సంస్కృతి _ కృష్ణ విరోధము 

ల 

గు_ప్రసింధువుల నిం, _దరాజ్యస్థాపనము జరగినదిగడా | 

దాసి పభావము మధ్యహాందూస్థానము వై (బడక యెటులుం 

డును * పడనెపడినది. కాని యకే_డ నా సంస్కృతికి ది వ 

_్రుతెస్పర్ధు లుండిరి. చేవకివి క న్తందడై న కృషం డొెక గొల్ల లశరాజ, 

ఇం|దునో యజ్ఞ యాగముల “సంస్కృతి = యాతని ెద్దజీకము 

యా రెంటి నాతండు గారవింపతేడు. దీనితోం బగలు దప్పని 

వైనవి. వందు డాతనివై నె తను, కృషమ్షునకు పాయె సైన్యము 

"లెదు. ఈ సిలుగు యో+ చించి - గ్బృస్తుం డొక్ దుర్గ రట పడ 

శేమున చేరెను. అట - నతని నెదురించుటకు జీవే పెందుని 

వశము గాలేదు. బృహస్పతి సాయమున నెట్లో “(బతుకు 

బీవుండా?” యని బె టంబడి “నాయడు, బున్యేదములోని గొన్ని, 

బుక్కు (8- 95-13- -15) లీగాధను చెప్పును. భాగవత పురాణ 

కథయు నించుమిం చీపకిణామమునే వర్మించును. హో 

యజ్ఞ యాగము లిష్టము లేకున్న చో c గృమ్ష్మనకిష్టమెన 

సంస్క. లీ య్ది ? అంగిరసముషిచే నాతనికొక సులభమైన 

యజ పదతి యుపవచేళింపంబడినప. చానికి - తపశ్చృర్య, [ష్ 
దానము, యూస్ట్రవము,; యహాంస, సత్యవచ నము యిత్యాదులు 

దమహ్నీణలు. అధ య త్రేపోదాన, వవాస్టైన, మహాంసా సత్య 

వచన మితి తా ఆతుర (భాం ఉ. 3-17-46) అంగి 
anna చణ ని వావ లా ఇ ఇవ ఇ శక వ ఇ న శార్ Cra rnc cnet కర లట న ర నకల వడ వలదు వన ఇకక వ అ శ వక గల లం ఇగ వ లక అ వాకా గ క ఇ నవక ఉచ జ క ఏ ఇ వష nna గా Es 
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రసుని యా యుపచేశము స_ప్తసింధువులం దార్య దాస 

సంఘర్షముచే లు_ప్తమైన యతిసంస్కషృతి గంగా యమునా 

(పదేశములు శరణ్యములుగ బతికి యుండెనసి దెలుపును. 

తపోమగ్ను లై న యహాంసా మునులను గృహ్షునివంటిరాజులు 

బూజించుచుండి రనుట కంగిరసుని యుపచేశమే సామీ. 

చెదిక సంస్క్యూతియొక్క వికాసము 

రృృష్ణునివంటివా చెంత . “యాసరా” నిచ్చినను స్ 

యహా౦ంసారూప సంస్కృతి గొప్ప యఖివృద్ధి నందికొన్నది 

గాదు, _బాహ్మణులు రాజకీయములనుండి 'వేయింగడిగి 

కొన్నది మొదలు, 'వాజ్బయము - యితర లోకోపకారక 
విషయములు - వీనియందు. దముచూపు సారించి. *'తత్షశిల” 

| హిందూస్థానములోని వశ్యవిద్యాలయములలో నెల్ల 6 (బౌచీన 

మైనది. దానియందు వి పులెట్లును వేధములు సెప్పుచుండిరి. 
ఇంలేగాక - ధనుర్విద్య - వైద్యము మొదలగు శ్యాన్ర్రము 

లి 
లును నేర్పంబడు చుండెడివి. స్వస్తసింధువులం దిం; దపరంపర 
గాల క్రమమున నశళించినను-వారిలో నారంభమైన సంస్కృతి 

ల యవ ౨, గి ఇ వూ తము సమసివో లేదు, డాసిరాజ్య మపిచ్చిన్నముగ 

నొంగినది. డానికి మంచి గారవ మేర్చుడినది. 

వె దిక సంస్కృతికి మధ్యదేశమునందు విజయము 

రుం డిందు నెదురించె నంటిమిగచా ! అటుతరు 

వాత వచ్చినపరిషీత్తు నతనికొమరుం౭డు జనమేజయు(శు-స ప్ప 

సింధువులందు - మొదలైన యార్య సంస్కృతిని గంగా 

యమునా (విశములలో నెలకొ"ల్సిరి, ప్ రిర్వురు. బాండవ 
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కులోత్సన్నులు. పాండవులు వై దిక ధ ర్నానుయోూయు లై నట్లు 

నై దిక వాజ్మయమును బట్టి దెలియనాదు. కృషుండు - పాండ 

వులు పరి నడుమ నెంతెనను - నాలు నూజణుయీడులు భేద 
ముండును. మహాోభారతమునందు వ చ్చెకుగ్భుప్టక థలు డారక 

యుబుసుపోంక కు. జూచినను - వానిలో నవేకములు (బత్న_ష 
ములని దోచును. ఇందునితోం బోరిన గృమ్మండు-భారతము 
నందలి గృమ్షండు నొకరే యనుటకు వీలులేదు. పాండవ కులో 
త్పన్నులు-బరీత్స జన మేజయులు నూ తము వై దిక సంస్కృ 

తిని పూర్ణ ముగ నాదరించినవారని యధర్య వేదమునుబట్లి 

(కాండ 2(-నూ 127 స్పష్టము, థీ 

సప సింధువులందు నష్ట మైన యతి సంస్కృతి- మధ్య 

హీిందూస్థానపు మటు(గు జొచ్చెనని పల్కి తిమిగదా! దీని 
కుపస్ఫోరకముగ- ఇఛాందోన్యోపనిష ద్వ్యిహయమును జెప్ప. 

బడెను. “పాలీ ఛాషలోని “సుత్త నిపాతము నందలి 
_నాహ్మాణ ధమ్మిక 'నుత ము” గూడ నీ యూవావే బలపర 

చును. సప సింధువునందలి 'చాతుర్వర్యము] మనుధ్యహిందూ 

జ్ధానములొను దిరవపజడెను. పంజాబులోని విపులార్యసంస్కృృతి 

లోసి యజ్ఞయాగ ముల స్వరూపము నున్నదున్న ట్టనుసరించిరి,. 

వారివ ల నే __ బలు లొసలసచుండిరి గంగా 

యమునా |పడేశము లందలి బ్రాహ్మణు. లగ్నిపూజ 
గావించు చుండినను బలు లొసంగుటశతేదు. వానికి బదులు 

బియ్యము “జాని మొద్నలెనవి వాజెదగు. కాని పరీథ్నీ, జన 
మేజయుల కాలమున క యహింసాత్మక _బాహ్మణసంస్కృలి 

* “హిందీ సంస్కృతి ఆణి అహింనా పుట 87.86 

౫ *హిందీ సంస్కృతి ఆణి ఆహింనా పుట 99-40 
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రూపు మూసినది. చాని స్పనమాను పాంసాత్టకమైన- యజ్ఞ 

యాగ సంస్క దృక్ యా న్యాకమించి “రెండింతలుగు వెలింగినది. 

ఆనాటినుండి సప ప సింధువులకు బదులు గంగాయమునల వి మధ్య 

"దేశమే “'యార్యావర్హ మను నెన్నిక గ నెను. 

మాసి పొవని యహింస 

(పాచినమైన బలులులేని యగ్నిఫూజ నష్ట పాయ మై 

నది గాని- పూరి ౫ నష్టముగా లేదు. 'రాజదర్శ్భారు'లు 

రాజులవంటివానే మైన యున్న తవగ్గము డాని నాదరింపలేదు. 

అప్పుడది యడవుల నా శయించెను. పాణివధ నంగీగరింపని 

యహాంసావాదులై నమునులు గానలుసేరి కాయగసురులతోం 

గడుపుం బోషించికొనుచుం దపశ్చర్యలు సాగించుచుండిరి. 

జాతక అక్థకథలలో సీరివిగురించిన విషయము లనేకములు 

వచ్చును. నవినమైన యజ్ఞ పద్దతుల గంటగించికొన్న : వాహ 
స ద మిధ "a 

ఆఅ వలేమి- యితర కులముల వారేమి యడవులం జేరి యా శమ 

ములు గట్టికొ న్నవారు బల్వురు. సంవత్సరమున కెప్పుడో 

యొకసారి వారి “కంబలి' “యుప్పు” మొదలెనవి జవి చూచు 

టకు మనసు దీకినపుడు- జన పదములకు వచు టు వాడుక, 

మణుల వెంటనే యా శమములకు. బోదురు. ఇంతకును చేలిన 

సారాంశ మేమి!స పసింధువులందు శ సభతేతు లై న యతులవలె 

మధ్యపవా౦దూ గ్టానమందలి బుములు-మునులు వీరు సమూల 

నాశ మందలేదు. అడవులయందు దపమాచరించుచు నెట్లో 
గడుపు లోముకొనుచుండిరి, 
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ఆమువికముల న యుదాహరణములు 
AQ 

నన్న మొన్న టి చరి తలోయరాడ నిట్టినుట్టము ల నేక 

ములు బుడుతగనీచులు బశ్సిమ సింహళ మును జయించిరి. 

జయించిన దే తశను- నాశనకాండ యారంభ మనది. అక్క_డి 

బుద్ధమందిరములు- భిక్షువుల విహారములు, వీనిని నేలపాలు 
గావించిరి. అటనున్నవా ణంగరిని పాపము! గాంతులా 6 

గత్తులుజూపీ బలవంతము ‘రోమన్ కాథలిక్కు?” ధర్భదీకు 

లిచ్చిరట! అప్పుడు సింవాళరాజు సేయదగిన ేమియు లేక- 
బుద్దభగవానుని దంత ధాతువుల్తుగకొని- “క్యాండి యడవు 

లక బరువె_త్లేను. ఆ కొండగుట్టలలో నపినరాజధాని నేర్ప 

ఆఅ-చచి కొన్నాడు. బుడుత తగీచులనుండి టీ | 

బె "ద్దభిత కువులు- చేతికిందొరకిన న బౌద్ద గంథములను దిసికొ 

యతని చేరిరి. ఇటు లే- “గోవా లో గూడ జగగినది. 

పోర్చుగీసులు మొదట జయించినవీ మూండుతాలూనాలు, 

“సార్ ష్టి-కా శశి -తిసవాణా? యనునవి. వెంటనే వారి “మా 

మమూలు” పని మొద్నలెనది. చేవళములు బడంగూల్చి-దొర 

కిన వారినెల్ల “రోమను క్యాథలిక్కు”లను గావించిరి. అట్టి 

యెడం గొండటు హిందువులు *యినాముి లకు సీళ్ళువదలు 

కొని- “చేవతావి| గహములు” దీసికొని కాలికి బుద్ధి జెప్పినారు. 

వారందలు దగ్గరనున్న “సంవచేకర్” సంస్థానాధిపతి నరణు 

జొచ్చిరి. నేటికిని- అనాండు దీసికొనివచ్చిన  పంందూ దేవతా 

విగ హములన్నియు- నచ్చట దొరకును. అటువిదపాబుడుత 

గీచులు “సంవ బేకర్” సంస్థానమునుగాడ జయించిరి. కాని- 
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మణుల నాకు “హిందూధర శ్రమ లవి దాడి దీయలేదు. 

మొదటి యనుభవముతో గుణపాఠము నేర్చుకొన్నారు. ఇట్టి 
పరిస్టితి యో-గొంతవరకు - నాండు నుధ్యహిందూస్థానములో ని 
యహాంసా సంస్క్భృళలేకిని జర గియుండును. 

అహింసా (ప్రభావము 

పరీశీత్పుగాని- జనమేజయుండుగాని బలిదానపూర క 
యజ్ఞ పద్దతిని లోకులమై బలనంతముగ వేసి రుద్దలేదు. వా రా 
సంస్కృతి కా శయ మొసంగిరి. రాజా శయమున కా విధా 

నము నోచుకొనుటయే దడనవు- _బాహ్మాణులు దానిని 

స్యాయత్శి కరించికొన్నారు. ఆ పద్ధతులిష్టము లేనివా రహింసా 
(వతమునే కెపట్టియడన్రలు జరి బదికీరి. వోర్చుగీసు లెందజో 
బొధ్గులను- హిందువులను “కిస్రియన్లు* గా మార్చిరంటిమి 
గదా! వారు “క్రిప్రియిన్హ్లయినను-కొన్ని కొన్ని [పాతయలవా . 

టులు మాతము మారక వారిలో నశ్ష నిల్చిపోయినవి. 
ఆ రీతిగానే 'మధ్యహిందూస్థానము' లోని జనులను నవీనమైన 
యార్య సంస్కృతి లోంగొన్నును (బౌంతవాసన వారిని 

బూరి గ వదలబేదు. అహింసా సంస్కృతిలోని గొన్ని 
యాణారములు గొద్దిగనో- గొప్పగనో- వారిలో నిల్చి 
యుండెను. అడనవులలోనున్న్న బువులు- మునులు, అప్పు 

కప్పుడు _(గామములలోోనికి వచ్చుచుండిరంటిమి గదా! వారు 

వచ్చిన వెంటనే జను లా బుషులచుట్టును భక్తితో మూగౌడు 
వారు. వారికి. బూజ లొనర్బెడువారు. ఇతరవేళలందు ' 
యధా పకారము యజ్ఞయాగములు = బలిడానములు గావిం 

చిడువారు, 
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యజ్ఞ సంస్కృృతియొక్క యున్నకతి. 

అవాంసావాదులై న బుష్ మునుల కింతటి గారవ 
మున్నను వారసంస్కృుతిమా. త మెన్నడును గొప్పంగాం 
_(బఅహారమునకు రాలేదు. స ప్తసింధువులందు *దత్స్షశిలి వంటి 
విశ్వ పి ద్యాలయములు గాసింపయుడె నంటిమిగచా ! అవియి 

దహ నక్ష మునకు. Ee 3క్యేక కేం దములయ్యెను _వాహ్మ 
ణులు వేదాధాయనమునకు - రాజకుమారులు ధనురిద్యకు 
దూరమైనను - “దత్ కీలివంటివోటులశకే - ౪ _పసీంథువుల శే 
వెళ్ళుడివారు. 

స_పసింథున్రు లం చెపి - మధ్య వాందూాస్థాసమం దేమి 

ఇం దపరంపరవంటి సా, _మాజ్వ్యము మటల. దలనె త్త లేదు. 
పదీట్నీ పైన మెజయుల రాజ్యముల కింద సా, (మాజ్యముతొం 

హోలికయేశేదు. నా రిర్యురును - బలిపూర్యక యజ్ఞ ములను 
(బోత్సహించికి. వారి పయత్నముతో _ గంగా యమునం 
మధ్య పడేశ మార్యావర్త స మయ్యెను, పదీవ్నీ జైన మజయులు 

సాధించిన విజయము ఫ్రీ రెండే, బారికాలమునను - వారితరు 

వాతను - స _ప్పసింథు మధ్య బాందూర్థానములలో? కన్న పెద్ద 

స్వతంతరాద్యము లుండ నె యుండెను. అయినను ఆర్యులు- 

దాసులు ఏరకిసంఘరగ్ష ముచే జనియించిన యజ్ఞ సంస్కృతి 
సూత మన్నిటను - బాగుగ వే రూనికొనిపోయినది. 
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రెండవ ప్రకరణము 

సమకాలిన రాజకియ పరిస్థితి 
“యో ఇమే సం సోళ సన్నం మహా జనసదానం సహూతస త్త 
రతనా ఇస్సరాధి పచ్చం రజ్జం కారేయ్య, సేయ్యధీదమ్” 

1. అంగానం ౨. వుగధానం కి. కానీనం 4 కోన 

లానం 5, వజ్జీనం 6 మల్లానం 7. చేతీనం రి. వంవానం 

9. కురూనం 10. పంచాలానం 11. మచ్చానం 12. సూరసే 

నానం 13. అస్పకానం 14. ఆనంతీనం 15. గంధారానం 

16. కబోజానం. 

దః యను కమణిక “అంగు త్తనికాయమూ నందు నాలుగు 

వోటులం గనపడును. బుద్దుని పుట్టుకకోముందు “జంబూ 

ద్వీపము” (వాందూజ్ఞానమున వెటువేటుగం  బదునాటు 

రాజ్యము లుండెనసి “లలితవి స్తరమున మూండ వయధ్యాయ 

మున గలదు. కాని - ఏనిలో నెస్టది రాజ్యముల రాజకులము 

లనుగుజించి మాతమే - మనకు గొంత విపులముగ6 చెలి 

యునది. ఈ బేశములపేరు లన్నియు - బహువనాంతములు 

గనె యున్నవి. ఇందుకు. గారణ మేమైయుండునని యూహీం 

పగాయోచున దిది. ఒకనాం డిదేశములు 'మహాజనసతాక 
ముల యుండును. అపుడా *వహాజనులను నాజులనిరి. వారి 

యధ్య మేని “మహారాజ” ని విలచెడువారు బుద్దుని కాలమునకు 

“మహాజన సతాకి పద్దతికి బల ముడిగినది. పతనమునకును 

దారెతీసెను. డాని-దోటు నా। కమించికొని “యేకస తాకి 

రాజ్య పద్ధతీ శీవితోం గూర్చున్నది. ఈ తికమకలకు హెాశతు 
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నేమి? దీనిని దలపోయుటకు ముందు-ఆ పదునాబు రాజ్యముల 

గుజించి కొంత చజెలిపికొనుట యసంగతము గాదు, 

అంగము 

ఇది * మగధ కుం దూర్పున నుంజెకు. దీని యుత ర 
భాగమునకు “అంగు తశాషి మని జేరు. మగధరా జంగ 

మును గెల్వేను., దానితో వారి మహాజనస తాక ” పద్దతి 

తల వాల్చినది, రాజు లది వీలువబడు పూరరమహోజనుల 

సంతతివా రింకను (బదికి యుండిరి. కాని-జాగి స్వాతం్యత్యము 

మా తము జచ్చెను. కాలాంతరమున “అంగము ” తన పత్యే 
కత భంగమై యంగమగధాి యను ద్యందస మాాసమున "జే 
పోయినది. 

బుద్ధభగ వాను లీ చేశమున ధర్మోపటేశము లొనర్చిరి. 
దీని ముఖ్య పట్టణము * చంపానగరము ”. అట సరా రాణి 

యొక చఅువ్ర్ర గట్టించినది. దానిగట్టున నె - “ముక్కా_మాలి 

యుండెను. ఈ విషయము + (తివిటకము ” లం దనేకసార్లు 

జెప్పంబడినది. ఈ *“చంపానగంము గూండ యొకనాలై నను 

.(వాంతరాజల యధినమం దున్నడి గాదు. దీనిని బింవిసారు 

డొౌకనికి “జహగీరు”గా నిచ్చెను, ఆ ' పతిగృహిత” * సోణ 

దండు” డను విపుండు. ఈ “యినాము ’ సం కమించిన 

తెరాగత * సోజదండుండు ” అప్పుడ ప్పూడు- వెద్ద పెద్ద యజ్ఞము 

లొనర్నె య్ జిహ్వ తుష్పూడుల్ల ”" నామెత లొసంగానట! * 

ఈ దీఘనికాయమున * సోణదంతను త్రము ' జూడుము. 

(9) 
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మగధము 

బుద్దుని కాలమున మగధ - కోసలములందుం (బజా 

పాలన ముక డెఅంగునచే యుండెను. ఈ చెంటియందును - 

నాయడు వాగుగయాదునొనియున్న “దికసతాక రాజ్య పద్ధతి”. 

మగధిరాజు వింవిసారు(డు. కోసలాధిపతి పసేనది ((పసే 

జిత్తు). వీ రిర్యురు ఉదారులు. అందుచే నచ్చటి రాజ్య పద్ధతి 

[పజలహోయికి భంజకముగా లేదు. రంజక మే మైనది. ఇర్యు 

రకును యజ్ఞ్ఞయాగ ములం చాదరము గద్దు. ఇర్వురును వానిని 

బోత్సహించిరి. పేరి యీ యాదరము (శమణుల (పరి వాజ 

కులు) శేరీతిగను బాధకముగా అేదు. వారు సే చ్చ వీరి 
రాజ్యములందు. దమ ధర్భుములను బోధిం చుకొనుచుండిరి, 

ఇంతేగాదు. బింబిసారుడు వారి 'గాసవాసముిల కోనువై న 

యుర్చాటులును గావఏం చెను, సన్యసెంచిన గాతముంను రాజ 

గృహమునకు వచ్చినాండు. రుంపిసారు లండు పాండవపర్యతము 

వరకును - గాలినడకశో ఆయన కెదురువచ్చెను. ఇంతచేసిన 
వింబిసానుండు *దనమై న్యములో దొడ్డనెకరీ యి త్తును, సక 
రింపు” మని బుద్దునికీ వినతి చేసినాడట! ఈ వ్యామోహము 

నకు గాతముడు జలీంచునా? తపశ్చర్యానివిష్ట మైన యాతని 

చాపు మణలనే లేదు. *“గయికుం ₹లయున నున్న “యుకువే 

లొను చేరినాడు. తపోదీతు యారంభమైనది. కడకు తత్త 

బోధయొక్క. మధ్యమ మౌార్షము నాతండు బోధించి విడి ఇను. 

తొట్ట తొల్క - బుద్ధుంయ గావించిన యుపదేశము వారణాసి 

యందు. తరువాత నాతండు దన మైదుగుణు శిష్యులతో 
“రాజగ్భహమూనకు వచ్చినాండు. వింబిసాచుం డప్పుడు బుద్దు 

థి 
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నకు నాతని భితశసంఘమునకు వానార్లమై యుక్క-యుద్యాన 

వనము నొసలాను. డానికి - శళువని వుని పేరు. కాని 

దానియందొక విహారమైనను నుండెననుట కే యాధారమును 
దొరుకుట లేదు. మత్ - వనదానమున కర్ణ మేమి ! “వేళువని 

పడానమునకు వ్యాఖ్యా నమయు- బుద్దుండు, నతని భికుసంఘము 

నిర్విఘ్నుముగ నచ్చట నుండుటకు “"వించిసాకండ "నుముతిం చె 

ననునంతవణుకు. ఆ దాన మొసంగటగాడ వారివె నాదరము 

లేనిది బొసలగదు గదా! 

శీవలము బాద్గభికువులేే గాదు, అనాండున్న సకల 

శోమణసంఘములకున - వింవిసారుంశు నిలువనిడ నొసయి 

నాయడు, అట్ట (శమణులగుంపు లెస్ని యా “రాజగ్భుహము” 

జుట్టు [పక్కే-ల నుండెను. ఇట్లని 'దీను నికాయమూ లోని 

“సామంజఫల ను త్తమునం దున్నది. “మజ్బమ నికాయముి 

నందలి (నం. 77) “మహాసు కులడాయి సుత్తములోను 

గ నృట్టును. 

పంబిసాళుని కుమారు డజాత శత్రువు. అతడొక 

నాడు దన మాడువు మేడవై నుండెను. కెలయుల నా ప్త సచి 

వులుగాలిచి యున్నారు. నాడు పున్నమ, చల్ల నివన్నెల 

నేలవై మలైెలు బబిచినది. అపు డజాత శ తుని కొక కోర్కె 

గ లైను. ఎవరై న నొక గొప్ప శమణుని దర్శింపనలెనని యతని 

యాస, ' ఎవరికడకుం బోద ” మని యమాత్యుల నడిగినాండు. 

మం తులలో నొక్క-క్టా. డొకొక పరి వాజక సంఘమును 

(బస్తుతించి తన్నాయకుని జూడ: బోదమినిరి. రా జన్నియు 

నిన్నాషాయడు, అజాతశ్య తున కింటివైద్యుండు = జీవకుండు, అతథ 
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డింత వరకు బెదవి విప్పనేలేదు.రా జతనిసిగూడం |బశ్నయొన 

"ర్చెను. అంతజీవకుండు బుద్ధభగ వానునిగూర్చి నాల్హుమాటలు 

వలికినాండు. ఆ మాటలతో రాజుమనస్సు జీవకుని.ై. పు 

మొగ్లైను. నిజమున కితర్మ శమణసంఘ నాయకులకు. బోల్చీ 

నపుడు - బుద్ధుండు జిఅుతవాండు. ఆయన  సంఘముగూడ 

విన్న మొన్నట చెలవుగాన్నది. అయినను- రాజూతనినే 

జూడ6దలచెను. సహపరివారులైై బుద్ధదర్శనమునకు బయలు 

చేరినాడు. భగవానుం డప్పుడు జీవకుని మామిడితో టయం 
దుండిరి. 

అజాతశ తుండు గన్నుతం్మడిని “కారి యందుంచెను. 

ఆ తండి యచ్చటనే జచ్చినాండు, -ఈ హత్యా కాండ 

సింహోసనమునశకై యొసర్శ్చినది. కాసి - |శేమణులనై ని దండి 

జూపిన యాదరమును గొడుకు గొంచెపబుపశేదు. బవింవి 

సారుందు గతించినపిదప బుద్ధుండెన్న (డోగాని'రాజగ్భృవహము” 

నకుం బోజేదు. ఆ పోయినప్వు డొకసారి జరగిన సన్ని వేశమే 

వెసి వివరించిన కత. అజాతశ [ఈ తుండు గద్దె నెక్క కముం దత 

నికి "చేనదత్తుండు నెయ్యుండు. "చేవదతునకు గాతముండన్న 

గంటగింపు. ఒకప్పుడు రాచవాడయం దొకయేన్గునకుం విచ్చి 
యె_్తినది. ఆ యెనుగువేకు * నాలగిరి, కపటియైన "దేవ 
దత్తుండు -దానిని బుద్ధున్నివె కిం దోలించినాండు. ఈ చెయుము 

“ వినయపిటకము " న వర్షింపంబడినది. "కాసి-యరా కథయందు 

నిజ మెంత'యో జెప్పలేము. కథకు గా ళ్ళెట్టున్నను - అజూత 

శ్యతునకు - దెవదత్తుని యిచ్చకములనై ( గొంత మచ్చిక 
యుండెను, బుద్ద్భు(డు “ రాజగ్భునాము ” నకు దూరదూర 



బుద్దభగవానుడు 69 

ముల నుండుట కీదియొక గారణము. ఇంతయున్న ను- బుద్దుం 

డెప్పుడై న - “రాజగ్భవాము నకు వచ్చినచో - నజాతశ (తు 

డతనిసి దరీకింప జంకుటశేదు. వింవిసారుని రాచరికమునందు 

వలెనే సుతుని పొలనమందును రాజధాని యుపకంఠముననే 

బెద్దషెద్ద (శమణ సంఘములు - వారి నాయకులతోం గూడ 
వసించు చుండినవి. దీనిని గమనించినప్పుడు [శమణులవైని 
యూదరము దం డికన్న గొడుకున కొక మాత యెక్కు_న 

నుట స్పష్టము. ఇంకను గొంత సాహసించి చెప్పినచో నజాత 

క తునికాలమున యల్ఞయా?౫గ ములు నష స్థ పాయమెనవి. (శమణ 

సంఘముల యదృస్వము ' మూయపూనవు లాటుగాయ * 

లనవచ్చును, 

మగధులరాజధాని రాజగ్భహము. ఇది చేటిబీహారు” 
[పాంతమం దున్నది, ' తిలయ్యా స్రేషనునకొం బదునాతు 

మైళ్ళదూరము. దీనికి నలుదిక్కులను గొండ లే. ఆ కొండల 

కోనల వెంట. బట్టణములోనికి వచ్చుటకు రెండేమార్షము 

లున్నవి. వాని కేప్పుడును ' గాపు” వెట్టి నగరమును సంర 

శీంచి కొనవలెను. శేకున్న- రాజగ్భహ మరాతులకుం జిక్కి, 
నశ్షు. కాని  యజాతశ్నతున ” క “జవాగ్రారి లేకపోయినది. 
అతని సరు న, తువులకు గం డెగాలము. బుద్ధుని పంనిర్వాణము 

సకు6 -గొంచెము ముందుగా నితండు ' బాటలీప్పు తముిను 

నిర్మించి - యటనే నివసించు చుండెను. 

అజాతశ[తునకు వై వై చేహీపు తుండది చేరు. అగుటచే 

నాతనితల్లి “విచేహరాష్ట్రము' నకుల జెందినదని తోచును. 

ఇంశేగాదు. శై జైనుల “యావారాంగి సూ తమునందు. సూడ 
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నజాతశ్నత్రుని తలి “వజ రాజులలో నొకని కన్య యగు నని 

(వాయంబడినది. కాని - “'కోసలసంయు త్తములోసి “యట్ట 

కథిలో నితండు *పసేనది” ((పసేనజి త్తుయొక్క- 'మేసల్లుండై 

నట్లు గలదు. “వై చేపాపు. తిలోని “వై చేహీ'శబ్బమున కాకథ 
యందు భిన్నారమున్నది. “పండి తాధివచవమేతంి అసి యా 

ధి 
వ్యాఖ్య. “పండి తార్జియా పుత్తతి అత్భ”యని “పాలీ భాషలో 
నొనర్చిన యుపవ్యాఖ్య. “లలితవి స్తరము నందు - మగధ 

రాజవంశము నై చేహీ కుల మనియే విలువయుడెను. దీనినిబట్టి 

దోచున డిడి. “ఈ కులము పితృ పరంపరలో న పసిద్ధము. ఈ 

వంశమున - బూర (రాజున కెవ్యనికో యద్భష్థవశా త్తు లా 

నొక విచేవారాజకన్యతో వివాహమై యుండును. నాట 

నుండి - యా సంతతి, యీోక, అెక్క- వేసి చేకుపతిష్భలు 

గడించి యుండును. తర్యాతివారు - గారవముకొణశె. వచే 

హీప్పుతు” లనియ్ దమ్ము వ్యవనాకించుకొనిరి.” 

అఎజాతశ తువు దం(డినిజంపిన దురంతము - సవసవగా 

దిక్కు లకు. (బౌకినది. ఈ యన్యాయమునకు. జండ| పదో 

తుండు- రవరవలాడెను. అజాతశ తునివై నె త్తివచ్చి - పట్టణ 
(పాంతముల ముట్టడించెను. ఇతనిభయముతో నజాత 
శ తుండు రాజగృహము” దగ్గరనున్న ఫ్లోరో ట్ర లో చేరినాడు. 

కొన్ని దినములైన మోద “చండ పద్యోతనునకును - బట్టు 

దల సడలినది. అతండు వెన్క_శేగాను. అజాతశ|తుం డింత 
దారుణకర్శ చేసినను - నెవండో యవంతిరాజునకుం నోపము 

* “మజిమనికాయము' లోని “గోపక మోగ్గల్లాన సు త్రముయొక్క. 
శయట్టికథిను జూడు(డు, 
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వచ్చినదిగాని మగధలోని |పజలు గిక్కు-రువున వేదు. మగధ 

యం “చేకసతాక రాజ్య పద్ధతి” యెంతగా వేరులుబారి 

యుండెనో యీ సంఘటనము బెల్పును, 

కాశ 

“కావని “కాసియనియు నుచ్చరింతురు. దీని ముఖ్య 

పత్తనము వారణాసి, దీనిరాజులనేకులు (బహ్మద_త్తనాములు. 

ఈ విషయము జాతక 'అట్రకథి లలో వచ్చును. ఇట. జెలా 

మణిలోనుండిన “రాచరికముినుగుటించి మన కెక్కు_వ చెలియ 

రాదు. కాశిళోనిరాజు (మహోాజనులు) లక్కు వయుదారులు, 

ఆ రాజ్యమున సలాకౌశలము  లధికము నుస్మిలితము 

లయను. బుద్గునిసమకాలమునగూడ సేజాతియం డై న మంచి 

వస్తువు న్న చ్ దానన “గారికి మనెడువారు. కాశికవ్యర్తు 

ములు కాసికచందనముి యి త్యాది ప్రయోగములు “దివి 

టక” వాజ్యయమున గుప్పతిప్పలు, వానాణసియం 'దశ్య 

చేను డిని రాజుంజెను. అతనికి వామియసనియొకశరాణి. ఆము 

గడుపున శచార్మ్య్యనాధుండు జన్మించినాడు, వార (నాధుడు 

జైనుల బదుమూండవ తీర్ధంకరుండు అతండు దన యుపబేశ 

మును బుద్ధుసికిముందు 2౨43వ వర్త మున గావించినాయకు, 

కాళికులు “గవలము గాకా శల్వమున న సేగాక ద శత్వవిచారమం 

దును నండెవేసిన చేతులని ,బె దాని పిండి తార్థము, కాని -- 

బుద్దుని కాలమున కీ దేశము న్వాకండ్ర్యామును బోగొట్టిక"న్నది. 

అద కోసలమునం దైక్యమై పోయెను. “అంగ మగధి వలెనే 

“ కాలీకోసల * మనుట నాయడు నల్పుకినోట నున్నమాట. 
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కోసలము 

“(శావస్తి” దీనికి రాజధాని. ఇది “యచిర వతి”(సథ్యా 

రాష్త్ర) యను నదియొడ్డున నున్నది. క కోసలరాజు (బసేనజిత్తు 

( పసెన నది ) స. ఇతపికి వె దిక మతాభిమానము మెండు. అప్పు 

డపుడు - బహ్మాండములై న యజ్ఞములు చేయిం చెడువాండని 

“కోసలసు త్రము” లోని యొక్క.సుత్తము బలుకును. నాసి 

యా రాజ్యమందు - శేమణులకును గారవమునకుం గొబుంత 

లేదు. “|శావస్రి” యం దొక వెద్ద “సెట్టి” యుండెను. 

ఆయన పే సశోరనాధపిండికుల డట! “సెట్టి యెక్కువ గణుతి 

కెక్కిన వాండు, బౌద్దభిమువులు వసించుటకై యాత. డొక 

విహారమును గట్టించెను. దానిపేరు “ వేతవనము”. ఆయూరనే 

యొక యుపాసిక యుండెను. ఆమెనామము విశాఖ. విశాఖ 

భియీవులక యొక (పానాదమును గట్టంచి బుచ్చినది. 

ఈ రెండు తావ్రులను - బు ద్దు డప్పు డపుడు - శిష్యులతో 

వసించెజువెండు. భగవానుని ' చాతు ర్నాస్యములు ి ౧హూడ 

సాచోటులనే జెల్టెడివి. బుద్ధుపిబోధలలో న నెకము “అనాధ 

వీండికు” ని యారామమునం దుండి యొసంగిన వే. దీనికాభా 

రముబు “| తిపిటక ” నాబ్బయమునిండ యున్నవి. వై దికాభి 

మాసియైనను | పసెనజిత్తు నసడుమనడువు బుద్ధదర్శనము న కె 

యనాధపిండికున యారామమునకు వచ్చుట వాడుక్, (ప సేన 
టోలు లు నునా వను వును అ నునా గానా నా ద వను త నాననా మద వడ చాడా ద నాల ననున న వచా నాలను అ నలల నును జనాలు వడ ఇటా జ అ నావను ల జప్తు ద మ ముదు దు గ ము 0 

ప ఇతని నిజమైన శే బరు సుదత్తుండు, ఆనాధుల క నేకులకు6 బిండము 

(తిండి) నొసంగుచుండుటచే నాతని కా నామధేయము, 
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జిత్తునకు బుద్ధుండొసంగిన యనేకోప దేశములు “కోసలసు_త్తము” 
న సంగృహీతములు. ప 

ఈ రాజులు మాతంగకులోత్పన్నులు. హీనజాతి వా 
రని “ లలితవిస్తకము * సెప్పును. ' ధమ్ముపదము ' లోని 

' యట్టక థ * యందు * విడూడభుని వృత్తాంతయొకటి 

గలదు. ఆ గాధ గూడ లలితవిస్తరము లోని యభి పాయ 

మునే య్యా మేడితము నేయుచున్నది. 

(ప సేనజిత్తునకు బుద్దుని వై గారవ మపారము. చాల 

దినములనుండి గ (బ శేనజిత్తు * న కొక కోరా_యుండేడిది, 

తా నెటులై నను శాక్యుల యల్లు డసివించు కొనవలెను. తమ 

కన్యను దనకిచ్చి వివాహము సేయవలెనని బనసేన జిత్తు 

ఇాక్యుల నడిగినాండు. వా రీతసికి గన్నెనిచ్చుట కిష్టపడ లేదు. 

పిండు గులము తక్కువవాండు. వారికిం దమయయిష్ట మును 

బహిరంగముగం జెలుపు దిటవు లేదు. ఇాక్ష్యుల్నపె 6 (బ సెనజిత్తు 

చెత్తనముండెను. వారి కెట్లు సెయుటకును బాలుపో లేదు. కట 

కొక యుపాయము వెనకినారు. * మహానాముిన కొకచదాసి 

యున్నది, గానికొకబిడ్ల. బిడ్డ పురు ' వాసభఖ తీయ ”". మహో 

నాము డది తనకొమరితయని బూంకాజెను. వాసభఖ తీయ 

రూపుచేకలు గొంతవరకు మహోనామునే బోలినవి. అందుకు. 

వోడు మహానాము. జెదుటి వారు నమూన ద 
నావ ౨2 ము దాని లన చామ నాల బని ఆ వాల జ బయ్ ఇవా జ ఐన గ కవ వ 2 nunca కాలదు అనుస ణు అ నియత కా మెక అ హాలు ఇ నాగాల లజ బా నాల ఇ నజ Rn నూ సక యా వాయు వా వ ఇ గా మ ఆ గానానా యా బమిలు నన నావు వ ఇఇ గా ఖాజా నా ఆడాము పెక ళట కాటు ౫ ఆనాక 

ధి 
యొక్క యపాసకుండై నటున్నది. కాని దొమ్మోదవను త్తమందు “పసేనది" 

శ్ర మహాయబజ్రవరనమున్నది. అందుచే * వపసేనదిి సర్వాత్మనా ఇ 
౮ జ ణ ద 

బుద్దోపానకుండని జెస్ప వీలులేదు, 

(10) 
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ముతోం దన తం డితనము ను (బక టించినాండు. కోసల 

రాజమంత్రు లీ చాక చక్యమునకు "బేలుపోయిరి. * వాసభ 

ఖ తియ మహోనాముని బిడ్డయ యని నమ్మినారు. వెద్దసంబర 

ములతోం - బెండ్లి జరగాను. 'పసేనజిత్తు తృవ్లికి మేరలేదు. 

అతండు' వాసభఖ త్రియిను బట్టపు రాణింజోసికొన్నా (డు. దంప 

తుల కచిరకాలమున దనయు.డుగలి”ను. వాంజేవిడూడభుండు 

పదునాజేంశ, పాయమున నొకసారి - మనుమడు - దాత 

గారియింటికి వెళ్ళినాండు. రాజ వాసాదమున నేలోపములు బేక్ 

మరియాదలు జరిగినవి. కాని వీడూడభుండు - తేచి “వెడలిన 

తర్యాత వానికి పేయంబడిన యాసనమును వ్ టవేసికి, వాని 

కీబుయు నర్థము గాతేదు మరల సనిదానముగం. చాను చానీ 

ప్వుతుండనను నుడి విడూడభుని చెవిన్చోశెను. వానియెదలో 

“నల్లపాముూ పారాడినది, అప్పటి కేమియు ననలేదు. చెరిగి 
చెద్దవాయడై విదూడభుండు దర్నడినిగాదని “కొసలము' ల్మాక 

మించెను. ముదుసలీయెన (బె చవుడు * (శౌవ స్తో నెినుండి యష్ట 

కష్టములతో మైటం “బడినొండు. (పసెనుని బంధువు బింబిసా 

రుడు. అతనిని చేరంబోవలనని - రాజభటులను కన్ను 

దప్పించికొనుటకె వేపముమార్చికొని- జారులందు. “| బజేన 
జితు) బడినకాఢ అంతంతగాదు. కడ కెట్లో - రాజగ్భుహము 

సేరి యూరి వెలుపల నొక “ధర్మశాల' యందు. బొట్ల బోసి 

కొొన్న్నా (డు. 

రాజ్యము బిక్కి_నదే తడవు విడూడభుండు శాక్య 

లె గ_త్రీదూసెను. కొని బుద్దుం డడ్డుపడి యా తెగువను 

మూాస్పినాండు. మరల రెండవసారి “విడూడభుండు యుద 
ధ్ 
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యత్న ముగావించెను. ఆసారిగూడ బుద్దుని వాక్యము జెలియలి 

కోట్టుయె దురంతము నావీనది. కాని - వానిమనసులోని (బతి 

పీంసాసర్పము - మాటిమాటికి బడగలత్తుచు నే యుండెను. 

మూం౭డవసారి నాడు గ త్రీ రులఖివించినాయడు. ఈ మాబు 

బుద్ధభగవానున కాతని నాదుష్ట్మ్య పయత్నమునుండ్ మణిలించు 

టకు. దీరిక దొటికినది గాదు. విడూడభుండు శాక్యులై 

బడెను, వానిక్ త్రి వాదణి-యువతులను వదలలేదు. శిశువు 

లను దయదలప లేదు. దొరకినవారిని దొరకినళ్లు హతమార్చి 

నాండు. ఈ కల్లోలమున (బదికినవారు రెండు తెగలవాచే. 

చెట్టు-పుట్టయనక గాలికి బుద్ధి సెప్పీన వారు; విడూడభోని కాళ్ళ 

_వేళ్ళబడి వెనగులాడినవారు. రతనములతొ నెట్టున్నను - 

శాక్యులర_క్షముతో విడూడభుని సింహాసనము - సంధ్యా రాగ 
రంజిత మైనది. 

శాక్యులను మర్దించి - మై న్యముతోం దిరిగివచ్చుచు 

గోసలరాజు “అచిరవతి” యొడ్డున నొకదిన మాంగినాండు. 

నాటి చేయి యకాలమేఘము లుతొాలముగ లేచినవి. వాన 

'కాళ్లుగొాన్న వర్షము ! “అచిరవతి” గట్టులుధట్టించి యుప్పొం 

గను. విడూడభుని సై న్యమంతయు సనా [పవాహమున నష్ట 

మైనది. పరిమితపరినారముతో - నానా శమలతో - విడూ 
డభుం డూజుం జేపకొన్నా డు. 

మగధయందువలె నే *నోసలమూు లందును “యేకస 

కాక రాజ్యపద్ధతియే యుండి నది, 'మహాజననతాకి వెనచోం 

దండిని వేధించి - రాచరికము నా[కమించినపుడు - విడూడ 

భుని దుశ్చర్యకు. (బజ లూరక యుండియుండరుగ చా |! 
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న బీ 
(డక! 

“మహాజనసతాకి రాజ్యముల పై కీ _-మూంజే మూడు 

స్యతం్యతములై యుండినవి. ఒకటి సజ్జ; మణియొకటి పావ, 

మూండవది 'కుకినారి, “పావ - కునశినారి యీెండును - 

“మల్లి” వంశజులవి. వీనిలో - “వజ్జి రాజ్యము విపులబలా 

ఢ్యమై - దన “దెరతనముతో నితరులకన్నులు జేగురింపం 
జేసినది. కాని- దాని “య సమయమును దూరమునందుండ 
"లేదు. మణి - యాయింతకాలములోనే - దాని మెటుంగలు- 

(పత్య్యూవను నందలి శ క్రనత్సత కాంతులవలం జకజక 

లాడినవి, 

బుద్దభగ వాను డిట్టి యొకానొక “మహాజన సతాక 

రాజ్యమంిచే జన్మించెను. కాని “శాక్యులి స్యాతం త్య 

మంతకుముం బే గాలక బలీత మైనది. 'వజ్జి రాజ్య మొక్క -_టి 

మూ్యూతము గేవలము దసబలిమియే యూతగ బుద్ధునికాల 
నం గూడ స్వత౦్యతముగ నుంచెను. అందుచే బుద్ధభగ 

నానునకు దానికై నాదరముండుట సహజము. *వుహాపరిని 

బ్బాన - సుత్తమూనందు దూరభూముల శేగుచున్న భికువుల 

నుచ్హైశించి బుద్దుండు - 'లిచ్చపీ? చేశమువైపు 'జేయిసాచి 
యిట్టుబలుకును: “భిక్సువులారా! బేనివైపు తిశందైవతలును 

"చేజీచూడ లేరో - యట్టి 'లిచ్చవీసముదాయి పు దిక్కు_నకుC 

జూడుండు !!”? 

“వజ రాజధాని వై శాలి. డానికి జుట్రుపట్లుల నున్న ॥ , జు రు లు 

వష్టి కులోత్సన్నులను _“లిచ్చని లందురు. జనకోనివంటి 
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యుడారులు రాజ్య మేలిన విదేహ రాజ్యము సరి చే. వీరికి 

బూర సురుములు _ బిచేహారాజులలోం గడపటివాండు సుమి 

(తుండు, ఇతండు - “వి చేహ” యందే రాజ్యమే లెనని “లలిత 

విస్తరి మనును. అతనివీదప “విచేహము' వజ్జితో జేర 
పోయినది. 

బుద్ధభగ వానుండు 'వజ్జి' రాజాల యభీ వృద్ధికొణకై 

యాటు నియమము తేర్పటచెనట! ఈ విషయము *“మహోపరి 

నిబ్బానసు_త్తముి యొక్క యారంభమున వచ్చును. “అంగు 

త్రర నికొయము” యొక్క-_ “ను త్తకనిపాతి మందును గలదు. 
'మహాపరినిబ్బాని సుత్తమందలి యట్టకథలో నీ నియమ 

ములనై విపులమైన వ్యాఖ్య యున్నది. దానినిబట్టి 'వజ్జి' 

రాజ్యమం దొకవిధ మైన “జ్యూరీ” పద్ధతి యుండెననియు, నిదప 

రాధులను త్యరపడి కికీంచు దురలవాటు జేదసనియు. జెలి 

యును, వారిచట్టములన్ని యు దొ_ల్లనే జక్క-(౫ నాయం 

బడి యుండును. వానిని దతతతో ననుసరించుటయు 

నుండెడిడి. 

మల రాజ్యము 
య 

'మల్లులి రాజ్యము. 'వజ్జి చేశమునకుం దూర్పుగాం 

గోసలమునకుం బడమరగా నుండెను. దీనియందు “వజ్జి 

రాజ్యమునందు వలనే “గణస త్తాక పద్ధతి యుంజెడిది. 

వారితో వారికిం “లంత చేర్పడెను. “పాబా"మల్టులనియు, “కురి 

నారా మల్తులనియు నిజుదెగలుగం జీలిపోయినారు, 
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మగధనుండి * కోసలము ” లకుం బోవుడారి “మల్ల ” 

ఠాజ్యమున జొరంబడి పోవును. అందుచే బుద్ధభగ వానులిటకు 

మాటిమాటికి వచ్చు చుండిరి, బుద్ధుంశు పనా యందుండు 

“చంది యను కమ్మరి యన్న మును గహీంచెను. వెంటనే 

బుద్ధభగ వానులు రోగ గస (డె 'కుఠకినారాి” జేరి యార్యాతిశే 

బరీ నిర్యాణమందిరి. నేటికిని నవ్చోట నొక చిన్నస్తూపమును 

మందిరములును గలవు. వానిని దర్శించుట కేక బొద్దు 

లచటికి యా తయొన రురు, *పావా” బేక * పడవణా ” యస్ 

పలైగూడ నచ్చుటికిం బక్క నే యున్నది. ఆనాండు “పావాి 

మల్లులు -,'కుశినారాి మల్లులును నిగుగువారుగుననే వసించు 

చుండి నట్టు దోచును. ఈరెండు రాజ్యములందును - బుద్దున 

కేకులు శ్ష్యు యుండిరి. ఈ చెండురాజ్యములును సతర త్ర 

ములే. అయినను - వానిపరిపాలనము 'వజ్జి -గణసక్రాక పద్దతి 

యంత నికరముగ నుండ లేదు. (పతివిషయమునను - “వద్ద 

రాజ్యము- వనికి. దోడుపజెడిది. చానిబలముతోచే యివి 

సిలచియుం డెను, 

చేతి 

ఈ రాష్ట్ర )వృక్యాంతము “చశేతియ జాతకి మందు. 

గలదు. “వేస్సంతరజాతకమునను యున్నది. దీనిరాజధాని - 

“సోలివతి” (స్య _సినత్సొయని, “చెటియ జాతకి మనును (నం, 
422. డానియా చే యారాజుల సరంపరణసాడ సివ్వంబడినది. 

కడపటిరా “జుపచడుంయడు.” లేక యపచరుండు. అతండు సత్య 

వాదియె - బురోహితుని శాపముచే - నరకమున గూలెను, 
వాని మైదుగుజుసుతులు బురోహితుని శరణు జొచ్చినారు. 
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వానరా “రాజ్యము వదలిపోవ అనని బురోహీతునియాజ్ఞ. వా 

రా యానతి మేభకు - రాజ్య పు చెల్ల లుబచాకీకి _ వేజువేలుగ 

నైదుపట్టణములలో నివసించిరి, క గాధయంతయు చేతియ 

జాతకమం బే వచ్చును. 

స్పంతరుని రాణ్ “మద్ది” (మాది). ఈమె మద 

రాష్ట్ర) రాజక న్యక, -ఈ రాష్ట్రమునశే “చేతియరాష్ట్ర)” మని 

చేరు. ఈ విషయముగూాడ ' వేస్పంతరిజాతకగాధను బట్టియె 

చెలియును. వేస్పంతరుని స్యక్రియ'ే జఫము శివి”, ఇది త్ర 

(పక్కనే యున్నది. వివచేశరా జొకండు - _ాహ్మణునికిం 

దనకొన్నులనుదానమునర్సి \నకథో జాతక మందుల బసిద్ధము. హో 

"వస్పంతరి రాజకువమూరుండును - దన మంగళ హస్తి 

యిర్వుజుగన్నియలు _- దనజవరాలు- ఏకినందణిని యొక 

విపునకు థారాదత్తము సేసెనట ! ఈ గాధయు వెస్పంతర 

జాతకమం చే వచ్చును. ఈ కధలనుబట్టి * కివి” *“చేతిచై. ద్వ) 

డేశములందు ఖభూచేవతలకు మన్నన యెక్కు_న యుంజెనని 

యూాహింపవచ్చును. -ఈ రాజ్యములు గాం చెము బశ్చాిమ 

మున నుండెననియు నొకయూ హా, బుద్ధుని కాలమున “బివి 

చేతినామములు నెండును వేబువేటుగనే యుండినవి. బుద్ద 

డి రాజ్యమందుం బర్యటేంచిన ట్లాధారములు లేవు. * “అంగము” 

నకు మగధయం దంతర్భూతియైన ట్ర రాజ్యమునకు 'దేనిలోను 

చేరిక యైనట్లు వోపదు. వఏదియెట్టున్నను బుద్దభ గ వానుల చరి 

(తతో - సరాజ్యమున శిరీతిగను సంబంధము లేదు. ఇంత 

వణకు నిక్కము. 

ఇ సివిజాతకము (నం 499 పుట) 
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వంసా (వత్స 

కోసంబి(కౌ శాంబి) దీని రాజభఛాని, బుద్ధ కాలమున కిచటి 

గుణస తాక పద్ధతి నళించినది. ఉదయనుండు దీనిరాజు. ఇత. 

డుత్చ్పొాహా, 'సమ్మాపద" 'అట్టకథి లలో నుదయనునిగుణిం చిన 

యా కథ గలదు, 

చండ, పద్యోతు, డుజ్జయిని రాజు, ఉదయనునర్రు - 

తనికి రవరవబలు. ఉదయనుని “ యుద్ధమున గెల్పుట కుం దో 
తనునికి సాధ్య పడినది గాదు. ఆదయను(డు వాడిమినగల 

బాండు. (వదొోోతుం ఊక యుపాయమునుం బన్నినాండు. 

ఉదయనున శేన్దులం బట్టికొను మంతము డెలియును. కాంగా 
= నాతసి కది ముక లౌల్య మైనది. కొ_్తయ నొకటి జుట్టు 

పట్టుల బెరాడుచున్నదని యాతని చెవ సోకరాదు. డాని 

వెంటబడి పట్టికొనివచ్చునర కాతవికి నిదరాదు. ఈ చాప 

ల్యము (ైద్బొోతునికిం దెలియును. ఆతం ఉెకయం తసహాయ 

మున గృ త్రిమగజమును దయారుచేసి యుదయనుని రాజ్యపు 
కుల్ల లలో వదలి పెట్టిం చెను, డానిలోపల మనుషులు దాగి 

యున్నారు. ఆ యేన్లు వత్స టేశప్పు సరివాద్దులయందు దిరుగు 
చున్నది. ఈ విషయము సేవకులు రాచవారి కెజింగించిరి, 

ఉదయనుం డా కరివెంటం బడినాండు. కృ తి మగ జమునందు 

దాగిన మనుష్యులు - ఉదయను _ నెలయించుకొని, 'యెన్లు 
'నుజ్జయిని” తలపాలములకు నడవిరి, ఉదయనుండ కై వెంటా 

జను చెట్బులయబుట్టల దాంగకొన్న (బద్యోతనుని. యు నికు 

లుదయనుని బంధించి - యుజ్జయునికి గొవిపోయిది. 
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చండ, పద్యోతున కగజము బట్టు మం, తమును దస్క- 

రింప వలెనని యాశ,. అతం డన్నాాండు. 

(6 ఏన్లులంబట్టు మం తమును నాకము. నిన్ను వదలు 

దును. తేనిచో సయూరియం జే ని యుసురులకు స్యా చ్చి? 
జల 

ఉదయనుందు వాని కళోరవచనములకు చెదర చేదు, 

అతని (పతీవచన ముది. 

“ నాకు నమస్మ-_రించి శిష్యుండైన వానికే యారహ 

స్యమును వచింతును. సివునాకు శిష్యుండ _వెనేర్చిళొసవచ్చును. 

అట్లుగాకున్న నామం, తము నూరక్ష యుప దేశింపను. నికిష్ట 

మైన రిక విధింపుము. ” 

చండ, ప బ్రతేనుండు దుర్యూధన దురభిమాని. వాని 

కుదయన శిమ్యతమంగీకరింప సమ తి లేదు. కాని యుదయ 

నుని జంపి - మోంతమును నష్ట మొనర్చెక్"నుటయు రుచించి 

నది గాదు. వాం డనెనుః 

ళ్ నెను సిశిమ్యుండను గా చేను, వెతొకకిని నశిమ్యునిగ 

చేయుదును. వాని కామం్యత్రమిమ్ము. లేనిచో సిస్నిక్కడచే 

బంధింతును. ” 

“ఎవరికి ననుగాని - యుపచేశించుటకు నేను సర 

సిద్ధమే. త్రుపుకువవివకగూడ నాకులేదు. నేనుగోరున దింతే. 
ర్చి యొప్పించు వ్యక్తి నాకు నమస్కరించి నాశిమ్యత మంలగీక 

రింప వలెను. 3) 

ఈమాటలకు. (బదో్యోతనుండు దన. పాచికళాఏపెనది 

వామ్మునుకున్నాండు. ఇతని కొక గూతు రున్నది. ఆమెేఠరు 

(11) 
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వాసలద త్త ( వాసవదద్తి ). ఆ కెజవ మిన్రల జుజ్సుకై నది. 

ఆమె నొప్పింతమనుకొ నెను. కాని - యుదయనునితో నామె 
నేకాంతమందుంచుటకు. (బదొ్య్యాతనున కిస్టము లేదు. డాని 

కొక బదక మలైను. అతం డుడయనునితొ ననెను, 

“ నాయింట వొెకగాసిదాసీ యున్నది. అది “పరదా” 

మబుంగుననుండి నికు నమస్క_రిం చును. నిశివ్యుత్వమునుగూడ 

నంగీకరించును. డానికి సీవుచేర్పుము. అవిడకుం గొంత 

మం, తిసిద్ది యెర్చడి సంతనే - ని బంధమును వదలింతును. 
అ 

నీరాజ్యమునకు బోవచ్చును. 3) 

ఉదయనుం డందు కంగీకరించినా౭డు. (వద్యాతుండు 

గుమా_శ్తెతో నిట్లనెను: “అమ్మా! ఒకని శేన్చులయంతము 
'దెలియును. వాండు సతకుష్ణు. వాని మొగముజూడక నమ 

స్మరించి దన్నృం,త ప దేశము నందుము.” వాసవద త కాని 
—O0 

ము న్నది. ఆమ జవనిక మబుయగునుండి యుదయనునికి 

నమస్క-రిం చెను. మం|త్రోప'చేశ మారంభ మైనది. నుంతము 
నందలి గొన్నియశక్షరము లావిడకు స్ఫుటముగంబలుక వలను 
గాలేదు. ఉదయనుండు వినుగుతోం నోపముం గొన్నాండు. 

అతండు వలికెను, 

“కసీ! నీకు గూనియొక్క_టియెగాడే ! నాల్మగూాడం 

జొలలావుగ నున్నట్లున్నది. * యని గసరించెను... దీసిత్రో 

రాజకుమారి యహంకారము దెబ్బతిన్నది. “ఇంతటి యస 

'త్యాధితే పమా !'' ఆమె యోర్చిళొన లేదు. “ఓరీ! రాజ 

కుమారిని గూనియందువా[” యన్నది, 
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ఉదయనున క్రీతతంగ మర్గమైనదిగాదు. అతండు 
వెంటనే యవనికను దొలంగించెను. ప్రీంకీమున్న ది! వచ్చిన 

పూవువంటి రాచకన్నె. ఇర్వ్యురిచూపులును నిముసము సేపు 
మేలమాడుకొన్న వి. (పద్యోతనుని యెత్తుగడ యిర్వురకు నర్థ 

మయ్యెను. ఇజు మనసులందు నో శేసారి వలపు బులకలు, 
వారిరుు రటనుండి దప్పించికొని పోందలంచిరి. వానవద త్ర- 
మిగుల నేర్పుగలదిగ దా ! అమె యొక యుపాయ మల్లను, 

ఒకానొక శుభముహూ ర్తమందుం దం| డికి విన్నవించినది: 
“మం త్రసిద్ధికి - విధియుతముగ నేండొక మూలిక ేవలెను. 
అందుకె. “భ దవతి” యను గజముగావ లను. * రాజు - వలె 
యన్నాండు. తండి యుద్యాన। కీడయందు మున్టియున్న సమ 
యము నాసవదత్త గనిపెట్టినది. ఆ యుదయమున. యుదయ 
నునితోంసాడ “భ|దవలి” వై6 దానును గూర్చుండి యింకం 
బోద మన్నది. ఉదయనుండు గజచవోదనమునందు సమర్ధుడు 
గదా! కాని - గొందబజుమై నికు లా మదవాస్తిని వెనుదవిలి 

నారు. వాసవద త్త దం|డీ భాండా గౌరమునుండి - గొన్ని 

బంగారునాకౌముల మూటలంతకుముం బే. బదిలపరచికొన్న ది. 
ఆ మూటలలో నొక్క-టివిప్పి విసిరి వేసెను. సై నికు లానాగా 
ముల కెగంబడినారు. ఇంతలో గజము గొంగదూ రమేగినది. 
బంటులు మజల వెన్నాడిరి. వాసవద త్త మజియొకమూట 

_ మూతి వివ్పెను. ఇట్టు _సెనికులు నెన్నాడినపు డెల్ల నాగొ 

ములు వెదజల్హుచు( (బేమికులు * గాశాంబి ” చేరికొన్నారు, 

ఉదయనుం డొకనాం డుద్యాన క్రీడకు వెడలి యటనే 
నిదించెను విండోలభరద్యాజ భితువ్రి సమిోపముననే 
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యొక జెట్టుసడయం దుండెను. రాజునకు న్నిదవట్టినదని 

'“ వాసవదన్త ” దగ్గర సేయున్ను “భరద్వాజుని దగ్గరి-యాతని 

యుపచేశములు వీనుచుండినదట ! ఇంతలో రాజు గన్నులు 

విచ్చెను. వాసవద త్త యటలేదు. ఆయనకు. గోపము వచ్చి 

నది. రాజమహిపీవెని గాదు. దిక్కులేని భరద్యాజుని పై వెన. 

అపు డొరాజు - భరద్వాజుని ఫరీరమ్మువె నె రజీములు వదలు. 

టకు6 [(బయత్న పడినాండట! -ఈకథ- “సంయు త్తనికాయముి 

నందలి 'యట్టకథిలో వచ్చును. కాని వుణుల యుదయనుండే 

'భరచ్యాజుని' యుపచేశముతో బుద్ధ్ పాసకుం డయ్యెను. 

“కాశాంబి’ లోని ఘోషీత కుక్కుట - పావారికు 

లను మువ్వురు వర్తకులు బె "ద్ధభిమువుల్నకె మూండు. విహార 

ములు గట్టించి యిచ్చిరి. అబే వరుసగా ఘోవి ఆరామ- 

కృుక్కు..టా రామ-పావారి కా రామములు. ఈయు'ల్రేఖ మంగు త్త 

నికాయములోని 'యట్టకథి యందును - 'ధమ్మవథి అట్లకథ 

లోను గలదు. ఉదయనుని |పముఖరాణి “సామావతి” యను 
నది. ఆమెడాసి “ఖుజ్జుత్తరి (కభఖాతొత్తర ). ఏరిరువురును 

బుద్ధునకు ముఖ్యూపాసికలు, ఈ వివరములంబట్ట యుదయను6 

డంత గద్ధాళువు గాకున్నను - 'గాశాంబిి యందు 'బుద్ధ 

ఛక్తు లనేకులుండిరనియు - నారు భిక్సువుల యోగడేమే 
ములు గమనించుటయం డెక్కు-వ యాతురతగలవారనియు . 

డెలియును. 

కురుదేశము 

దీని నృపధాని * యింద పస్థ పసము ”, బుద్దునికాలమున 

దీవిని కౌరవ్యుండను రాజు చాలించెకువాండు. షంతకుమించి 
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యో రాజ్యమును గుటించి - మనకు చెలియదు, యిచ్చటం- 

“రాజ్య వ్యవస్థ యట్టిదో 1 ఈ రాజ్యమున “బుద్ధవిహారి 
మొక్క టియు" చేదు. 'బుద్ధుః డెప్పు డైనను యీ భూములకు 
ధర్న పచారమునకె. వెళ్ళిననా( జేచేన యొక పితు, _భస్టల 
మున వసించి-పనిజూచికొని వెళ్ళిడువాండు. కాని యా జ 
థమున 'బుద్ధోపదేశము” లాం (బితిమా[ తము సమ్మాద్ధిగ 
నుండెడిది, స రాష్ట్రినాలుండిను వే బరుగల. ధనికులడై న యువకుం 

ఊొకండు భీకతువెన గాధయు “మజ్జ మనికాయముిన విపుల 

వర్ల నముతోం గలదు. కరు -జేశములోని 'కమ్మాసదమ్మ్శ) 

( కల్యామధర్మ ) ) నగరసమిోా పముననే బుద్ధుండు 'సతిపట్టానా” 

వంటి కొన్ని యుత్తమ సుత్తముల నుపచేశించెను. క వివ 
యము “ను త్తపిటకము'న వచ్చును, ఈవ్భ కౌంతములంబట్టి 

"జీలునజేమి ? ఆ దేశమునందలి సామాన్య జనత బౌద్దధర్న 
ముల నాకము, పెద్దలు దీని నాదరించినవారు గారు, 

బారు వైదిక మ తానుయూయులు, 

పాంచాల _ పసుల 

జాతక 'అట్టకథి లలో ను త్రరపాంచాల రాజధాని 

“కంపి పిల్ల ( కాంపిల్యము ) మై మైనట్లు గలదు, మత్స్య దేశ రాజ 

థాని యవో? అనాండీెండు చేశముల కంత పాబల్యమున్నట్టు 
"లేదు. ఈ దేశముల బుద్ధభగ వా నుండు (బవసించినట్లు లేదు. 

అందుచే సీజనులు యూ నగరములకు బౌద్ద గంథములం 

దెక్కు_వ (పస క్తి రాదు, 
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శూర సెనము 

దీని ముఖ్య పట్టణము “మధురి, దీని రాజు అవంతీ 

పు తుండు. 'మజ్ఞమని కాయమూలోని 'మధురస్తుతము” నందు 

వర్త శమధర శ్రములవై నవంతీప్సుతునకును - మహాకాత్యా 

యనునకు జరిగిన సంవాదము గలదు. ఈ దేశమునకు బుద్ధుం 

డన్నడో బోయుడువాండు. మధురి బుద్ధుని కంతగా రుచిం 

చినట్లు లేదు. కింది యు ల్లేఖము జూడుండు--- 

“సంచిమే భిక్టవే ఆదినవా మధురాయం, కతమే పంచ ? 

విసమ్మా బహురజా, చండసునఖొ, వాళయక్ష, దుల్లభ 

పిండ్కా ఇమే భో భిక్టవే పంచ ఆదినవా మధురా యంతి,” 

(ఆంగుత్త నికాయ - పంచక నిపాతము) 

“భిక్షుప్రలారా ! మధురయం దీ యమైదుదోవము 

లున్నవి. అచటి చారులు విషవుములు. వానియందు భూళి 

యధికము. ఆ నగరములోని గుక్కలు దుష్టములు, యక్షులు 

(సారులు. ఆ చేశమున భికదొరకుటం గషప్టము. భిక్షువు 
లాళా ! మధురయం దున్న ఏ యెదుదొసంగులు, 

ఆశ్మకము 

సుత్త నిపాతములోని “పారాయణనగ్గా” రంభము 

నందలి “వళ్ధుగాధ”లచేత నశ్చక రాజ్య మించుమించు గోదా 

నరీ సమోపమున నున్నట్లు చెలియును. “బావరి” యనెడు 

“శమణి యట నివసించెడు _ావ్మాణునితో గూడ దన 
పదునాణు శిష్యులతో నివసించుచుండెను. 

“సో ఆస్పకన్స విసయే, ఆళకస్స సమాననే 

నసీ గోదావరీ కూల్తే ఉంఛేనచ ఫలేనచి 
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ఆమె యశక రాజ్యమందు ' అళ కా” రాజ్యసమాప 

మున - నోడాపరీతిరమందు బిషతో-ఫలములతో నిర్యాహ 

'మొనర్భ్చీకొనుచు వసించుచుండెను. “అశ్శకము - అళకము” 

రెండును నాంధ రాజ్యములు. బావరి పీనియందుం - దనపదు 

నాటు శిమ్యలతోం గొంతకాలము వసించి యుత్తరదిక్కు. 
నకు [(బయాణిం చెనని “యట్టక థా” కారుని దలంపు. వైదిక 

ధర్మ పచారకుల దొ_ల్లటిని వాసము దహీణమునందుం తూడ 

నుండె ననుటలో చేవిరోధమును తేదు. బుద్ధుడుగాని దత్సమ 

'కాలినుండైన మజియొక భిక్షువుగాని యింతవరకు వచ్చినట్లు 
లేదు. అందుచే సీ రాజ్యముల విషయ మెక్కి-వగా - బౌద్ధ 

వాజ్బయమునగాన రాదు. కాని బుద్ధునికి ర్తి యీ జేశములవర 
కనుగతమై యుండును. ఆకీరితి నాలించి * బావరి * దనశిమ్యు 
లతో బుద్ధదర్శనమున శేగెను. అమ | పయాణములు సేయుచు 
మధ్య దేశము నుత్తరించి * రాజగృహము” 'జేరెనది. అట 

బుద్ధునిదర్శించి - వారిశివ్యత (మును స్యకరిం చెనని Ze జూప 

బడిన * పారాయణవగ్గము ” నందే యున్నది. కాని తరు 

వాత నామె తిరిగివచ్చి గోదావరీ పదెశముల నిల్చి మత 

బోధ గావించెననుట కాధారములు బేవు. 

ఆవ౦తి 

ఈ చేశము రాజు చండ _పద్యోతుండు. దీని రాజధాని 

యుజయిని. ఈ రాజు రోగ ౫స్తుం డెనాండు, చికిత్స కై 

రూ ఆం రా ఇ 

యతండు మగధనుండి జీవకి వైద్యుని ఓలివీించెను, అరం 

డును వచ్చినాండు. చండ, పద్నోతనుండు దన పేరు సార్షకము [2 oo § ర్ల 
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'జేసకోయలహాయ. మహ్మాకూరుండు. ఈ విషయము “జీవ 

కుషి” కిం దెలియెను. బటెవధమొసలసటకు ముంచే * జీవకుండు ”* 

“వనమూలికలు” చేవలెనని యొక యేన్లును రాజు నడిగి దీసి 

కొనను. దానిషేరు 'భద్ధవతి . మూలికలు దెచ్చి రాజున కిచ్చి 

నచే తడవు - జీవకుండు “భదవతి” వై నొక కేపరుగు. 

జెవధమును దీసికొన్న రాజునకు వాంతులె త్తికొన్నవి. అమి 

తముగం గళవళించినాండు. జీవకుని బట్టుకొని రావలెనని 

'హుకుము” జారీయెనది. కాని - జీవకుం డేడీ* రాజు వానిని 
బట్టికొని వచ్చుటకు “కాకి నామకుని సేవకు నంవెను. 

“కాకుండు గాశాొంబివరకు వచ్చి జీవరుసి బట్టుక్ "న్నా (డు, 

వాండు విని కనుమరెపి తినుట కొక యావషధము నొసలొను. 

వాండు దిన్నాండు. అది త్మీవరోగమున కాహ్వానము. జీవ 

కుండు “ఛ్మ్దవతి వై నెక్కి. రాదగ్భహము సేవకొన్న్హ్నాండు. 

చండ పద్యోతనునకు రోగము నయమైనది. కాకుండును 
సుఖమై యుజ్జయిని జేరెను. రోగము గుదుకుట చే రాజుకు 

“జీవకుసి వై నను గహము గల్లినది. జీవకుని కిచ్చుటశె. 

జండ। పద్యోతను(డు 'సివేయ్యక” మనెడు “జొడువ(స్త్రు మూలను 

రాజగ్భహామున కనినిను, స్ 

వై కథకును - “ధమ్ముపథమంి దలి *యట్టకథి లోని 
విషయమునకును జూల వోలీక యున్నది. రెండుగాధలును 

నొకకేసమయమందు [వాయంబడిననా 1 లేక భిన్న కాలము 

లండా ! యనునది మూ తము వింగడించుట కష్టము. Se 

ష్ మహావగ్గ, రివ భాగము జూడు(డు. 



బుద్ధభగవానుడు డత 
"రెంటిని బట్టి చూచినను చండ, పవోోతనుండు (గూరుం 

డనియు, సర్భసత్తాధికారి యనియుం "దేలును. 

బుద్దుం డీ రాజ్యమం దడుగువెట్టనే లేదు. కాని బుద్ధ 

శిష్యులలో నౌక (బథాన శవమ్ముం డున్న్నాండు. అతండు మహో 

కా త్యాయనుండు. వాడు _పద్యొతుని పురోహితునియొక్క. 

కుమారుడు. తర్మడి యనంతరము మహాకా త్యాయనునకుం 

బారోహీత్యము సం|కమించినది. కాని దానితోనాతెనికిం 

జి త్రశాంతి దొరక లేదు. మధ్య దేశమునకు వచ్చి బుద్ధుని 

దర్శించి భితీ నై నాడు, మహో కా త్యాయనుంకు దిరిగి తన 

యూారికి వెళ్ళినపుడు రాజును |బజయు నతిసి నెక్కు_వ గౌర 

వించిరి.* అతనికిని, మధుర రాజు “అవంతి పుతూన కును 

జాతి శేదవిషయ మై దొడ్డ సంవాదమైనది. ఆవిషయము “మజ 

మనికాయము” నందలి “మధురి తేక *మధురియ” సు త్రమున 

వచ్చును. మధురలోను, ఉజ్జయిని యందును మహో కా త్యా 

యనుండు జాల (పసిద్ధుల్నడె చెనాండు. బుద్దుని కాలమున నయ్యెడ 

బౌద్ధ మెక్కు-వ బచోరమునకో వచ్చినట్లు లేదు. అక్క_డ 

భితునులు గొలందిగ నుండుటచేతనే యా వదేశమునం దెదు 

గురు భితువ్రుల తోడ్చాటుతోనే వేళొకని కుపసంపద నొసంగి 

“సంఘమున జిర్చికొనుటకు బుద్ధం ఢనుముతించినాంయడు.4 

మధ్య చేశమం ఎదెనచో సి కార్యమునేకుం “'దక్కు_ వలో. దక్కు_వ 

నిువదిముంది గావ లను. 
TTI TTT TLE LLCO మ నఖ అనాం నూ ఆనా ఇ జా నన ల కాజు ఇ బక ఆమి ఇక్క ఆ ELLE నా 2౪21న బూ అకా న్యం ఆ ఇ హా అ జానా 25 నావ ఆ ఇ వావ ఆ బి ౧ నావా ల భి ఈ! 

క డదినినై గుటించి విపలవిషయము “బౌద్దసంభఘాచా పరిచయి 

పుట 165.168 చూడుడు. 

+ మహావగ్భ్య 8 వ భాగము, *బౌద్దసంఘావా పరిచయి 30-81 
చూడు6డు. 

{12} 
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గాంధారము 

రాజధాని తవళిల. దినిరాజు *పుక్కుసాతి. అత 

డు త్రరవయస్సు వచ్చిన వంటనే రాజ్యము త్వజించెను. 

రాజగ్భుహపర్యంతము గాలినడకణో వచ్చి, భితుసంఘుమున 

చేరినాడు. ఒకనాండు “పా తచీివరమూలను శుద్ధి పణబచుట కై 

దిరుగుచుండెను. ఒక యున్మత్తమైన యావు వైనిపడి (కుమ్మి 
నది. అతండు మరణించెను. ఈ వృత్తాంతము “వజ్జిమ 
నికాయముిలోని *ధాశతు విభంగ సు త్తముిన గలదు. ఇతండు 

'దతుశిలికు రాజై నట్టును-బింబిస-రునితో సీతని కెక్టవ మై తి 
యున్నట్లును నా సు_త్తములోని “యట్రకథియంచే యున్నది, 
దాని సారాంశ మిది: 

'తశుకిలి నుండి గొందజు' వ్యాపారులు” రాజగ్భహము 

నకు వచ్చిరి. వాడుక ననుసరించి వింబిసారుండు వారి నాద 

రించి వారి ౩*జునుగురించి (వశ్నించినాండు. వా రతండు జూల 

సజ్జనుండనియు, బింబిసారునికన్న  వృద్ధుంశనియు నివేదించిరి. 
ఆతనిసై బిందిసారున కాదర మేర్చడినది. రా జూ “వ్యాపారులి 

వై సుంకమును పసివేసినా.ండు. “పుక్కు_సాతి రాజును దన 

మెతి కాహ్యానించి కబురం విను. *పుక్కినాతి సంతసమునకు 

మేర లేదు. మగధ దేశమునుండి వచ్చున్యాపారులవై నాతండు 
సుంకమును దొలంగిం చెను. అంతేగాక యావ_రకులవెంటం 

దనసేవకులలో నెన్మిది “సెల లంపినా(డు. అవియన్నియుం 

బంచరంగులవి, చాల వెలగలవి, వానిని సగారవముగ గహాం 

చిన బింబిసారుడు మేలైన యొక సువర్హ పటము ను త్రమకరం 

డకమునం దుంచి మా బంపినా(డు. ఆ బంగారు పుట్టమువై 



బుద్దభగవానుడు 91 

'బుద్ధధర్శ” సంఘగుణములు మంచి యిరిగిలీకముచే | నాయం 
బడి యుండెను. వానిని జదివిన “పుక్కి-సాతి” కన్నులు విచ్చి 

కొన్నవి, కడకు రాజ్యమును వదలి రాజగ్భహము వరకు, 

గాలినడకతో వచ్చను, 

ఒకానొక “కుమ్మరి యింటియం డాతనికి బుద్ధదర్శన 

మైనటు లై నది, బుద్ధభగవానుం డాతని*ేమి యుప 'చేశీమిచ్చి 

నది, కడ కాతం దుస్టేత్తగోవుతో నెట్టుమరణించినది మొద 
లగు విషయము లన్నియు. బై నిజెప్పంబడిన “ధాతువిభంగ 

సుత్తిము నందే వచ్చును. 

గాంధారము-తత,శిల వీని యు ల్రేఖ “మట్టకథ లలో 

జాలతడవలు వచ్చును. ఒక “కళాకౌశలముిననే గాదు. తకు 

విలి పాండితీవిలసనమునను బేరుగన్న డి, వేడాభ్యాసమునకై 

(బాహ్మణులు, ధనురిద్య-రాజ కీయములు ఏనికై క తియులు 

“విల్పకల” యితరవిద్యలు (గ్రహించుట క్రై వెళ్యులు - దూర 

దూరములనుండి 'తతశిలి చుట్టును మూంయగుచుండిరి. * రాజ 

గృహము” ల్ లోని (దుసిద్దవై ద్యుండు జీవకు డు గుమార భృాత్య" 

యనెడు నాయు' శ్యేదశాఖ నభ్యసించిన దిచ్చటనే. హిందూ 

స్థానమందలి _బాచీన విశ్శ్యవి ద్యాలయములలో “దశ్ర నిలియీ 

మొదటిది. 

కాంభోజము 

ఈ రాజ్యము వాయవ్యదిక్కున నుండెననియు, దీని 

రాజధాని దా్వారక యనియు హన్ డేవిడ్” యభధి| పాయ సడి 

నాడు. * కాని మజ్జి మనికాయముని “అస్పలాయని సుత్త ము 
శవయ య కొసి మున్ను 1 కవ 4 05 5 వము న న ను నయన దయచ లు చని మలు ఉనా ఈగలు ఇన నొ వో గోము న వా మను ఇ ఇన యమన నావ తన ఆ 2 చెతుల ఓ. నొ య 25కి గన యమ వ వన నుల ఇ. 515 మ శ మనార మశ వ చార్యా లు మ చ్చాలతా Aha GRY యెక్తానట్టు. 

* Buddhist India P28. 
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నందు “యమోనకంభోశచవేసు” అని గలదు. ఈ చేశము యవను 

''లలోంచేర్ప్చుంబడి యుండెను, అందుచే “గాంభారముిన కంక 

నికను బై గా నీచేశముండెనా యని యూనా. ఆ సుత్తమంబే 

యవన కాంభోజములం “దార్యులు-దస్యుల”ను రెండు తె 

గుల జాతులు నున్నట్లు జెప్పంబడీనది. దస్యు 6 డార్యుండె"ట 

యు-నార్యుండు దస్యుండుగా మాటుటయుంహాడం గల్లుచుం 

డెనని యం జేగలదు. గాంధారమున వళ్ల శమధర్శములు 

వేరులుబాదుకొని యుంజెననుటయు. గొన్ని జాతక కథలంబట్టి 

'జెలియవచ్చెడు విషయము. తశతశిలయంచే యశనేకులు 

_బాహ్మణాచార్యు లుండీరి, కాంభోజమందునూ తము జాతు 

ర్వర్ష్యసిద్ధాంతము వాడుకలోనికి రాజేదు. అందుచే పసీచేశము 

గాంధారమున కికను బై గా నుంజెనని యూహీంప వీలున్నది. 

'కణాలజాతకము లోని “యట్రకథి నుబట్టి కాంభోజు 

లడవిగుజ్టములం బట్టుటయందు నేర్పరు లని డెలియును, గుజ్ఞ 
ములంబట్టుటకు వా రనుసరించెడువిధానము జ్మతమెనది. అది 

సర (దావవచ్చుపడియలలో- |జాచిలో నణంగి వీగు దాంగి 
యుందురు. తేక (బెక్క-నున్న గడ్డ నోరగాం చేసికొని డాయ 

దురు. గుజ్జములు గడ్డిని దినుచు దినుచు వారు దయారు 
చేసిన చెద్దకం చెలలోల జిక్కు_కొనును. అది బడినచే తడవు-- 

వ్ఠు వాకీండ్లు మూయుదురు. తరువాత వానిని దిన్న6గా 

మచ్చికకుం చెచి కొందురు. (వేండిదియే యుపాయము-నేన్హుల 
బట్టుక్ నుటకై మైనూరు చాంతముల బన్నెదరు. ఈ విషయ 

మంద రెజింగిన దే.) ఆ యడవిగుజ్జములను గ ల్భెముల కల 
నాటుపరచి వానిని: కాంభోజమందలి వ _ర్హృకుల కమె శ్రడువారు.. 
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వ్యావారులు వొసిసి “మధ్య దేశము” గానీ మొదలగు చోటుల 

నమ్ముట * వాడుక. 

పురుగులు - మిడుతలు, మొదలై నవానిని జంవీననే 

మనుమ్యున కాత్శళుద్ధి గల్లునని కాంభోజులు దలంచెడువారు. 

+ కీటా వతంగా ఉరగా చ ఛేకా 

హన కిమిం సుబి త మకికాచ 
అవాలి యై ay 

ఏ తేహి ధమ్మా ఆనరియ రూపా 

కంభోజకానం వితధా బహున్న౧. 

(కీటములు, మిడుతలు, బాములుు గప్పలు, దోవులు మొద 

లగువానిసి జంపిననే యాత్యశుద్ధిగల్డునను నాచార మచ్చట 

గలదు. ఈ ధర్మ మకార్యము. వితధ మైనది. కాని కాంభో 

జమున దీని ననేకులు నమ్మెదరు.) దీనినిబట్టి వేటివలెనే 
నాండుం గూడ సీజనులు సరిహద్దుల కావలనుండీనవాశే యని 
చదేలును, 

'మనోరధపూరణి “యట్టకభిలో “మహాోకప్పినుిని 
వృ త్రాంత మున్నది. అతడు సరిహద్దులకు. బెనున్న 'గుక్కు 

టనతి” రాజధా నియందు రాజ్యమేలుచుం డెనట. తర్వాత = 

బుద్దుని గసణగణములను విని “మధ్య చేశము”నకు వచ్చెను, 
చం్యదభాగ నదియొడ్డున “మహోకుప్పిను”నకు బుద్ధదర్శన 
మైనది, అక్కడ భగవానుం డారాజు నమాత్యులతో సడ 

భితుసంఘ మున జేర్పికొన్నా(డు. ర్స్ 

..__ * ఉదాహరణమునకై “తండులనాలి జాతకము జూండుడు. 
+ 'భూరిదత్త జాతకము లోని శ్లోకము, 

§ బౌద్ధసంఘాచా పరిచయి 288 పుట జూడుము, 
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మహోకుప్పినుండు గుక్కుుటవతియందు రాజ్యపాలన 

'మొనర్నుచుండజెననుట కాధారములు - 'సంయు త్తని కాయ” 

మందలి 'యట్టకథిలోం గలవు. కాని - యీ “'గుక్కు_ టవతి” 

కాంభోజమునం దుండినవో బేక్ - చానిసమోపమున నేబేని 

యారణ్యక సంస్థానమందుం డెనో నికరముగ6 చెలియుట చేదు, 
కాని - యొక విషయము నిశ్చయము, బుద్ధుని "కాలమున ననే 
యాతని కీ ర్తి పభావములు సరిహద్దులకు బైనున్న యాటవిక 
[(పజలలోను వ్యాపించి యుండినవి. ఇందులో నాశ్చర్య 

మేమియు తేదు. గాందీమహోతు ని యుప దేశ పభావము ఆయన 

"కాలమం చే - పంజాబులోని ఛాందసులందు కంబు నన్ని యో 

ర కైక్కు_వగ సరిహద్ద్గులలోనున్న '“పఠానులందు వ్యాపింప 

లేదా? ఇట్టి సంఘటన మే 'బుద్ధభగ నానుని "కాలమందును 
జరిగియుండుటలో విశ్డూర మేమున్నది? 

లలితవి స్తరమునందు( దిదునాజురాజ్య ములు 

ఈ రాజ్యముల (బస్తి 'లలీతవి స్తరమున వచ్చునని 

ముంచే చెల్సితిమి. బోధిసత్తు్యండు “తుపితి చెవుని యాలయ 
ముందుండి దానే రాజ్యమునజన్నించి లోక్ జ్థార మొనర్చ 

వలనని యోచించుచుండును. అపు డొకొ-క్క- చెవపు తుం 

డొకొ_క్క_ రాజవంశేమును బొగడును. కొంద జా రాజకుల 

ములలోని దోవము వక్క్మా_ణింతురు. 

మగధరాజకులము 

ఒక దేవప్పుతుండనెను, “మగధ దేశమధ్యమున వైచే 

హాకులము జాల సంపన్న మైనది. బోధిసత్తుులు జన్మించుట 
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కాస్థానము దగినది.” దానిని వేజూక 'దేవప్పు ళుండిట్లు బూర్య 
పశీకకించెను. “ఈ కులము యోగ్యముగాదు. వారికి మాతృ 

శుద్ధి చేను, వితృళుద్ధియును సున్న. కడుంగడుం జంచలులు. 

విపుల పుణ్నాభిస కులు గారు, ఉద్యాన తటాకాదులచే నా 

రాజ్యము సుశోభితముగాదు. అడవిమనుష్యులు నివసింప 

దగినటిది,” 
లు 

గోసలరాజకులము 

వెజొక డిట్లు వలికెను “కోసలరాజకులమునకు సేన 
వీనారము. వాహన ధనాదులు బువ్మ_లములు, బోధినత్తు(ని 

జన్మ కావంశము బతిరూ పము.” మజియొకని దృష్టి యిది. 
“వారు మాతంగ కుభోత్పన్ను లు. మాతృళుద్ధి - వీత 

శుద్దులు శశశ్ళంగము. హీనధర్శ్మమునందు (తద్దగలవారు. 
యోగులు గాదు, 

వంశరాజకులము 

అన్యుంయ “వంశ రాజకులము జాల వ భభోపేతము, 
రాజ్యము సుఖితము. సుసంపన్నము. అది మి బుట్టుకకుం 

దగినది,” యనెను. వెంటనే మరియొక డేవపు కుం డిట్లు 

బూర్వ్యపమించినాండు. “భగవన్ ! వారు (పాక్ళశలు. పరు 

సందనము గలవారు. ఆ కులమునందుం బర్హ.రుషజనితు 

అయిన రాజు లనేకులు. మరియు నావంశమునందు నేం డున్న 

రాజు 'ఉచ్చేదవాది.” (నాస్తికుడు). అంపవే మో 

పుట్టుక కది దగదు.” 
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వె శాలిరాజు 

“సామి ! నై శాలీనగరము జాల నై భవో పేతమై 

నది. వమేమకర మైనది. సుఖిత మైనది, అందచందములు గల 
మనుష్యులు గలది, గృహములు - వాటికలు వఏనిచే నలంకృ 

తము. పూలతోటలు, నుద్యానవనములు, నెచ్చటజూచినను 
గనులపండు వొనర్చును. వై శాలి యమరావతితో సమాన 
మైనది. మోిపుట్టుట కాచోటు దగినది.” అని యొక చేవ 

పతుయు | బసంగించెను. వేజూక డద్దానిని విమక్శించినాండు. 
“స్వామి ! ఆ రాజులు దవులోదాము న్యాయము (బవ 

_ర్తించికొనరు. ధర్మముమై వారి కాస _క్టిలేదు. పెద్ద - చిన్న 
తారతమ్యము, న యోవ్మద్దు అనెడు గారవము యిత్యాదులం 

దా రాజకులములకు నాదరము సున్న. (పతియొకడును దానే 

ఫఘనుండ నని యెంచీకొనును. ఎవ్య డెవ్యనికిని శిమ్యత్వ మంగీక 

రింపండు. పరస్పర పేనులు శూన్యములు. ఆ నగరము మో 

పుట్టుక కుం దగినదిగాదు. 

ఆవంతి రాజకులము 

చేవప్కుతుం డన్నాండు. “భగవన్ !. (వద్యోతుని 
కులము మిగుల బలముగలది. అతండు వుహోా వాహన సంద 

నుండు. శతు సేనలను జులుకన?గ జయించును. తమరచ్చుట 

జన్నింప వచ్చును.” వెంటనే వేరొక చేవప్పుతుం డంది 

కొనెను. “ఆ రాజులు (శూరులు. కఠోరులు. పకునసిమాటలు 

గలవారు. దుస్పాహాసులు. కర్శవై వారిక్షి విశ్వాసము లేదు. 

మా రచ్చట జస్నింపరాదు.”” 
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మదుర రాజ కులము" 

ఒక చేవప్పుతుని వాక్కు లివి. “స్వామి ! మధురా 
నగరము సమృద్ధము, నరనారీ సంకులము. కంస కులమువా 
రెన ళూరసేనులరాజు, సుబాహుడు. అతని కిది రాజధాని. 

ఆది బోేధిసతు(లకు యోగ్య మెనది.” ఒక 6 డెక్టు బూర్యుపద్మేం 

చినా.6డు, “భగవన్ ! అతండు మిథ్యాద్భస్టిగల కులము 

నందు జన్మించుట చే ననర్హుండు. అందులోను ధ స్యురాజు. 

మో పుట్టుక చే నావంశము నలంకరింపం దగదు.” 

కురు రాజ కులము 

దేవపుతుం నెను *హ నినా పురమునందు. 
బాండవకులోత్సన్ను (డై నరాజు బాలీంచుచున్నా డు. అతం 

డందముగలవాండు. అందమునకు. జ౦ంద మైన చల్ల నిడెందము. 

ఘూారుండుగాడ. పరమై న్వ పరీభావకమైన ఈ కులము మో 
జన్మకు దగినది.” వేతొకం డిట్లు పలికెను. పాండవకోలము 

నందలి రాజులు దమవంశమును వ్యాకుల మొనర్చికొొన్నాకు. 

యుధిష్టిరుండు ధర్శదెవతకు, భీమసేనుడు వాయుచేవునకు, 
౫ వడి యిం|దునకు, నకులసహచవు లశ్సిసీచేవతలకుం బుతు 

లని (బతీతి. ఈ కులముసాడ బోధిసత్తున కర మైనదిగాదు,” 

మెధీల రాజ కులము టై 

ఇంకొక బేవప్పుతుం డారంభించినాండయ. “*ోమైథిలరాజు 
సుమి తుండు. అతని రాజధాని *మిధిలి అతి రమణీయము. 
వనుగులు, గరములు, కాలిబంటులు ఈ మై న్య మారాజు 

నకు సుసంపన్నము. బంగారు, ము_క్రెములు సొమ్ములు, 

(13) 
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నా రాజుక్డ గొల్లలు. నామంతులకు, ఆ రాజు మైనరమును 
జూచిన వెజపు. అతండు మ్మ తవంతుండు, ధర్శవత్సలుండు. ఆ 
కులమున మిరు జనింపవచ్చును.” వెళొకదేవపు తుం డిట్లు 
నచించినాండు. “సై చెప్పిన గుణములన్నియు నా రాజున 
కన్నది నిజమే. కాని, యతని కిప్పుడే సంతతి యక్కు_వ. 
చాల వయసుమళ్ళినవాండు. అందుచే మరల, పృతోత్సా 
దన క ర్పుండుగాడు, కానయా కులము బోధిసత్తు (ల క్యయోా 
గ్యము.”” 

ఈ రీతి యా "దేవప్పుతులు జంబూద్వీపము నందలి 
పదునాణు రాజ్యములయందును, (షోడశ . జానపచేము) జిన్న 
దనక 'బెద్దదనక సర్యకులములను బర్య వేవీంచికొన్నారు. 
కాని వానిలో నొక్క_టియు దొసటలస జేనిది గానరా లేదు. హ్ 

ఎనిమిది కులముల విషయము 

పదునాటు రాజ్యుములలోం టేని వివరించిన ెనిమిది 
రాజకులముల వర్ణన మాత్రమె. వీనిలో సుమి తుని కులము 
వాని వెన్క. నే నష్ట్టమెనది వి చేహులు వజ్జి రాజ్యమందుం 
గలసివొయినారు. ఇంక మిగిలినవి యేడు. ఏీనియందును 
బాండవ పరంపరలో నేరాజు రాజ్యము చేయుచుం జెనో చెప్పం 
బడలేదు. ఇతర బొాద్గ గంథములలోం గూడ నాతనిగురించి 
యెమియుం డెలియదు.. 'కురుదేశమునందు కరవ్యుండనురాజు 
కాలించుచుండెన) యనునంత మాత్రమే నా రట్టపాల సుత 

—O 

మున గలదు. ఇతండు వాండవులవంశము వాండనుటకు నొక 

* ఇవి మూలమునకు సంక్షీప్త రూపాంతరములు, 
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యాధారమును లేదు. తక్కిన యాలుకులముల గుణతించిగూడ 

నింతకుమించి, యెక్కువ విషయము దొరకదు. *,తివిటకి 
(గంథములందు గాంచె మించు మించుగ నింతటి విషయమే 

గలదు. 

శాక్య కులము 

బౌద్ద [గ్రంథములలో ఏ కులవివయ వుతివిపులముగ 

వరి ర్లింపంబడి యున్నది. బ్రంతయున్ననుు పైని జెప్పిన బదు 

నాయి రాజ్యముల పట్టికలో దీినిపేచే శేదు. దీనికి కారణ 

మేమి? ఈ పట్టిక తయారగుటకు ముంచే ఇాక్యుల స్వాతం 

తుము లోవించినది. ఆజేశము గోసలమందు గలిసిపోయెను, 

డై పట్టికలో శాక్యులు వేరకుండుటకు కారణ మిది యె. 

బోధిసత్తు్యుండు గృహ త్యాగ మొనర్చి రాజగ్భు వాము 

నకు వచ్చెను. అపుడు బింబిసారుం డతనిం గలిసికొని “సే వెవ్య 

డవు అని (బళ్నించెను. దాని కాయనయసంగిన సమాధాన 

మిది, 

“ఉరణాం, జనపదోరాజా - హిమవంత స్పపస్పతో 

ధనవిరియేన సంపన్నో కోసలేసు నిశేతినో 

ఆదిచ్చానామ గో_కేన సాకియానామ జాతియా 

తుమ్లాకులా పబ్బజితొమ్హిరాజ ! నకామె ఆభివత్థ యం ” 

(1సు_త్తసిపాతము - పబ్బజ్ఞాసు త్రము) 

66 గ్చీగ్రాజూ 1! హిమాలయముల పార్శ్యమునందాం 

గోసలజేశములలో నొక జనపదమున్నుది. అట నున్నవా 
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రాదిత్య గోతులు. వారిజాతి శాక్య కులము, రాజూ! నేను 

కామోపభోగములందు నిచ్చవదలి సన్యాసినై వచ్చితిని. 

ఈ గాధలో * కోసలేసు నిశేతినో * యనెడు పదము 
జూల ముఖ్య మైనది, “ కోసల చేశమునం చొవని యిల్లుగలదో 

యని" దానియర్థము. అనంగా 'నేరాజ్యము గోసలచేశమునం 

డంతర్భూత మోా'యని దాత్ప్సర్యము. కనుక ఇాక్యసా్యాతంత్య 

మంతకు ముంచే నష్టమెనదని చెలియునుగడా ! 

. శాక్యులు గోనలరాజునకుం గప్పమునొసలసచుండిరి* 

దాని యంతర్షతమై దమ రాష్ట్ర వ్యనస్థ దామే సాంతముగం. 

జూచికొనుచుండిరి. మహానాముని యొక్క దాసకన్యతో 

[వ సేనజిత్తునకు జరిగిన వివాహకథ మనము వైన జెవ్పికొ 

నాషాము గదా! ఆ విషయమునందు |పా॥ పీగన్ జవిడ్స్స్ 
యి ట్లాశవించుకొన్నాండు. కోనల రాజులకు సర్వాధి కొరదరము 

ఆాక్ష్యుల మై నున్నచో దముశూతురు నతని కిచ్చుటక శాక్యులు 

వెనుద్దొక్క-వలసిన యవసరమేమి? ఇదియాతని సంచేహము. * 

భారతమునందు జాతిశేద సమస్య యెంత ద వమైనదో 
యాతేసికిం దెలియదు., ఉదయపుర రాజై న 'బతాపసింహుం 

డగ్చరు సార్వభౌమత్వము నంగీకరిం చెను. కాని దన తనయ 
నిచ్చుటకు సమ్మాతింప లేదు. కోసలరాజకులము * మాతంగ 

చ్యుత్యుత్పన్న” మని “లలితవి స్తరము* నం దున్నదిగదా! 

దీనితో నాకులము మా+తంగజాతినుండి పుట్టినదని తోచును, 
ఇట్టి రక్తముతో శాక్యర కము నకుం బొత్తుగుదురదని వా రెం 
చుటలో నాశ్చర్య 'మేమున్నచి ? 

* Buddhist India P ౩1-12, 
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గణరాజ్యముల వ్యవస్థ. 

ఈ రాజ్యము లొకనాడు “గణసతైాళకములు "బేక 

మసోజనసతాకముిలని యంటిమి గదా! ' వజ్జ-మిల్ల- ౪ాక్య 

రాజ్యములందు (బతిపల్లైకును నొక నాయకు. డుండెను. అత 

నికి *రాజినిమపేకు. ఈ విషయము “తివిటక గంథముిలనుబట్టి 

తెలియును. ఈ రాజలొకచోటంజేరి దవులో నొకని నధ్యత్వే 

నిగ నెన్ని కొందురు. ఆ యధ్యతీంని యధికారము వానిజీవిత 

పర్యంతమా ! ' లేక గాంతకాలమా! యని నిర్ణయిం చుటు 

కాధారములు లేవు, “వజ్జి రాష్ట్ర్రమునం జెవండుగాని మహో 

రాజయినట్లు సూచనలు లేవు. అప్పుడ ప్పుడు “చనా పతి” 

యనుమాట వినబడును. మహారాజశేబ్ద మెక్క_డను వాడ? 

బడలేదు. వచైన నవసర మేర్పడినపు డొక యధ్యమేని స్నిగ్ధ 
యించుటయు, వాం డాకార్యమును నిర్యహించినదరు వాత 

నాపదవి ముగియుటయు, జరగుచుంజెనేమో! ఈ గణరాజ్య 

మునందు న్యాయవ్యవస్థ, రాజ్యవ్యవస్థ వీని విషయమున 
గొన్ని నియమములు మురీజే లిఖంపయబడో యుంజడెడివి. వాని 

ననుసరించుచు *గణరాజులు శూలన మొనర్పుచుండ్రి, 

గణరాజ్య నాశనమునకు గారణములు 

ఈ పదునాబు జనపదముల యొక్క గణరాజులు 

నశించి “మహాఠాజసతాకముిలై న రాజ్యములు నెలకొ నెను, 

చెండు చిన్న మల్ల రాజ్యములు, యొక బలాఢ్య మైన " వజ్జి" 

రాజ్యము, యా మూండు మా తమే గణసత్తాక స్వతం్యత 

ములు. వీనియందును నేకసత్తాక పద్ధతి వ్యాపించుభయ ముండి 
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నది. దీనికి. గారణమేమి+ నాకుం దోచున దిది. గణరాజుల 
యొక్క. భోగలాలసతయొక టి; వి ఫులకు రాచరికమున బలు 

రుంబడియొకటి, తక్కి నగారణములునొాన్ని యున్నను నీరెండును 

ముఖ్యములని నా యూహ. గణరాజుల నెవరుగాని యెన్ని 

కొనుట తేదు. వారి యధికారము వంతాగతము. తండి 

మరణించినవో వెంటనే గణ రాజ్యాధికారము గసగుమారునకు 

సంకమించును. అందుచే, వారు స్వార్థ పరులుగ - ౫ _ర్హృవ్య 

వీముఖులుగ 6 (బవర్సి రి 0చుటలో నటు చేషపేయు లేదు. వాం డిం 

కొను గాంత-యీక, అక్క వేసినవో నితరగణరాజులనుగూడ 

'లక్కింపక యొక స్వతం్యతునివలెం (బవర్సించును. ఈ 

భావము [గమ కమముగ నందరిలోను (బ వేశించునుగడా ! 

వారెవరికి వారే యై, విశంకటముగ | బవర్రింతురు. “లలిత 
వి స్తరమూలోని “వజ్జి వర్ష నలో నీసూచనలస్నియు. గనంబడు 

చునే యున్నవి. బుద్దుని పరినిర్యాణము జరిగినవీదప నజాత 

శ తుండు “వజ? లోని" యా యవకతవకల నవకాశముగం చెసి 

కొని, యనాయాసముగ దానిని గబలించి వేసె 

సామాన్యజనులకు గణ రాజుల నెదిరించు సత్తువ యుం 

డదు. ఒకానొక రాజు దన యూరిలోని జనులను బాధించి 

నపు డాబాధనుండ్ దప్పించుకొనుటకు (బజల కధికార మేద్! 

పోని యితేరరాజై నను గల్పించుకొను ననుకొందము. వానికి 
వమూ్మూతము శ_క్రిసామర్థ్యము లేవి? వీని యంతటివాండు 

వాడు; వానియంతటివాండు పిండు, అట్టి స్థితిలో ఏ రాజుల 

యరాజకితపోయి, యెనండో యొక సర్వాధికారి యేర్చడినచో 

సుకరముగ నుండునను భావము |బజలలో  సవహాజముగ 
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నది. దీనికి. గారణమేమి? నాకు దోచున డిడి. గణరాజుల 

యొక్క- భోగ లాలసతయొకటి; వి(ఫులకు రాచరికమున బలు 

కుంబడియొకొటి. తక్కి_నగారణములుగొన్ని యున్న ను నీ రెండును 

ముఖ్యములని నా యూహ. గణరాజుల నెవరుగాని యెన్ని 

కొనుట బేదు. వారి యధికారము వంశాగతము. తండి. 
మరణించినచో వెంటనే గణ రాజ్యాధికారము గుమారునకు 

సం[కమించును. అందుచే, వారు స్వార్థ పరులుగ - గ_ర్హవ్య 

వీముఖులుగ 6 (బవ ర్హించుటలో నతు చేమియు లేదు. వాండీం 

కను గొంత-యీక, అక్కు వేసినచో నితరగణరాజులనుగూడ 
'లక్కింపక యొక స్వతం్యతునివలెం (బవక్రించును. ఈ 

భావము [గమ క్రమముగ నందరిలోను (బ వేళశించునుగడా ! 
వారెవశికి వారే యె, విశంకటముగ [బవర్సింతురు. “లలిత 
విస్తరము లోని “వజ్ణివర్ల నలో నీసూచనలన్నియు. గనంబడు 
చునే యున్నవి. బుద్ధుని పరిని ర్యాణము జరిగినవీదప నజాత 
శ తుండు “పజ్జిలోని యా యవకతవకల నవకాశముగం. చేసి 
కొని యనాయాసముగ డానిని గబళించి వేసెను. 

నామాన్య జనులకు గణరాజుల నెదిరించు సత్తు వ యుం 

డదు. ఒకానొక రాజు, దన యూరిలోని జనులను బాధించి 
నపు డాబాధనుండి దప్పించుకొనుటకు (బజల కధికార మేదీ? 
పోని యితరరాజై నను గల్పించుకొను ననుకొందము. వానికి 
మూతము శ_క్రిసామర్ధ్యము లేవి? వీని యంతటివాండు 

వాడు; వానియంతటివాండు వీండు. అట్టి స్థితిలో ఏ రాజుల 

యరాజకి తపోయి, యొనండో యొకస రాధి కారి యేర్పడినచో 

సుకరముగ నుండునను భావము |బజలలో  సహజముగ 
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వ్యాపెంచి యుండును, మహారాజు మాతను ఏడని బూజ 

వెటడు. కాని వాని దుండగములు రాజధాసి జుట్టుపట్టుల 

యందు మా(తమే నడచును. వాని శకెవ్య తయైన నందగ త్తే 

గన్పించినచో వెంటనే వాని జనానాలో చేరవలసిన దే. 

కాని వాంజెన్ని చేసినను గణరాజు లంతగాల జేయ లేండు, 

కారణ మేవునలా నీ గణరాజులు యూరికొక్కాడు. అందు 

వలన వాడు దు ర్మార్టములు “జేయ మొదలు పెట్టిన చొ, వాసి 

బారి కెవ్యండును దప్ప లేడు. పన్ను - నానియధిక సుఖముల వై 

మాజుపన్ను- | పతియొక్క్య (డు నచ్చుకోవలసిన దేకదా ! వక 

సత్తాక మహారాజుతో నింత బాధలేదు. వాని సుఖసౌఖ్యము 

లకు ధనము, నియమిత మై బన్నులమూలమున నెప్పటిక ప్పుడు 

వచ్చుచునే యుండును. కనుక 'గుడ్డికంకును, మెల్ల మే” 

అన్నట్లు సామాన్యజనులకు, యకసతాక రాజ్యవుం౦ దాదర మే 

ర్పడుటలో నాశ్చర్యముశేదు. 

మహారాజుల రాజ్యమందు బెరోహిత్యము, వంత 

కోమాగతము. లేక బదిమంది (బావహ్మాణులుశేరి, యొకనిని 

రాజపురోహితునిగా నంగీకరింతురు. ఎటుతై నను, నీ యథి 

కారము (వాహ్మాణులదే. వంతేగాదు. ముఖ్య, పథాని మొద 

లైన పదవులుగూడ వి పులపాలే. అనయా నేకసత్తాక రాజ్య 

పద్ధతియందు (బాహ్మ్ణుండు మొదటి భో కయైనాం డని 

యర్థము. (బాహ్మ్ణ వాజ్బయములో గణసత్తాక రాజ్యముల 

జేకుగూడ లేదు. కారణమేమి? వారి కా వ్యనస్థవై నభిమాన 

ముసున్న. దానిచే రన్నను వారికి గంటగించే. శాక్యులవంటి 

గణ రాజులు, (బాహ్మణులను గారవించెడువారు గారు 
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“అంబట్టసు_త్తమందు నంబప్ట_బాహ్బణుండు యమా యారోప 

మును శాక్యులవై స్పష్ట్రముగ 6 చేసినాడు. స్ గణ రాజ్యము 

లందు - యజ్ఞ యాగములు నడపుటకె - మహారాజులు, 

(బాహ్మాణుల క గహోరము లిచ్చుచుండిరి. బీంబిసారుని రాజ్య 

మునందు - *శోణదండుండు - కూటదంతుంకు” మొదలైన 
(బాహ్మ్ణులు పెద్ద పెద్ద యినాముదారులు, అకు - కోనలము 

నందును “వక రసాతి్ (పాష్కు-రసాదిి తారుక్టుయ (తారు 

కండు) మొదలై. న విపులుండెడివారు. 'ను “ను త్తపిటకము? ఏరి 

దర్థాను గొప్పగ వర్ణి ంచినది. కాగా "పరస్పరం భావయంతః 

శేయః పర మవాష్స్యథ యన్న గీ తావచన న్య పకారము లా 

రాజులు - మి పులు పీరు బర స్పర సహాయములతో నభివృద్దు 

లకు. బునాది చేసికొను చుండిరి. 

బుద్ధుని కాలమందు (శమణులకు (పర వాజకులకు) 

గారవముక్కు_వ యుండెను. _బాహ్మ్ణులకం కును - వారు 

వర్చస్సు లగుచుండిరి, ఈ విషయము శై బక రణమునం 

దింకను స్పష్ట్రమగును. వీరికి గణసత్ర్తాకములందు | బీతి. దీనికి 
గారణము రాజ్యములందు యజ్ఞ యాగముల కెక్క_డను సవకా 

శము లేకుండుట యే, (శమణు. 'లప్పుడును, నాత్శవిచారము 
లందు మునింగ్నియుండెడివారు. వారికి రాజకీయములతో సంబం 

ధముకేదు. అందుచే గణ రాజ్యములలోని తోతుపాతులను 

దర్శించి చక్క.యబకచుటకుం [(బయత్నింపనె లేదు. వకాల 
mr Teme n nm TRmnna nm cn mn Nn wa mmr mn mmm! 

* చండా భో గోతమ సక్యజాతి .... వ సంతా ఇబ్బా సమానా 

న బ్రాహ్మణే రుంగకరోంత్సి న బాహ్మణమానేం ఇత్యాది (దీఘ 

| సికాయ్య ఆంబట్టసు త్ర) 
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మున శేది యపకిహోర్యమై వచ్చునో దానిని వచ్చినళ్లు యను 
భవింపవలయునని వారి యూహా, 

గణరాజులనె బుద్ధున కాదరముం జె ననుట స్పష్టము, 

వజ్జ రాజుల యభ్యున్నత్నిక్ష యెడునియమముల  నాతండు 

దయారుచేసెనని ముంచే జెప్పీతిమిగదా ! కాని యతండ్గు 
గూడ నీ పాచీనమైన సం పదడాయములోని దొసంగులు 

దోొలంగించుట యెట్లు ! ఒకె సువ్య వస్థిత మైన రాజ్యాంగము 

నెశ్లుర్పరు చప లెను! యను విషయములను సిమ్ముళముగ నాలో 
చించినట్లు దోపడు. “గణరాజుిలలో నొకండు బాధకు 

డైనచో నితరరాజులందరు జేరి వానియధఢి కారమును దొలం 

గింపవచ్చునా తేక్క గణరాజు నధికారము వంశాెగతమును 

సేయక  లోకు లెప్పటికప్పు  డెన్నుకొనునట్లు జేయుటా! 
య నెండు సిట్టిపిచారము బౌద్ధ వాజబ్య్బాయమున గనుపింపటు. 

బుద్ధుని యనుయాయులుమా తము గణసత్తాక రాజ్య 

ముల కల్చ్పనవై నభిమానము దొలంగించి కొన్న ట్లున్నడి. 

“దీఘనికాయిమందు *చక్క_వ త్తి సుత్త మొకటి గలదు. 
“మహాసుదస్పనసు త్తి మొకటియు నున్నది. ఈ రెండును 

రాజ్య పద్ధతులను వరిం చును. ఏీనిలో జ, కవ_ర్తియొక్క_ గొప్ప 

తనము యతిశయో _క్యలంకాలములతో వర్ణి ౦పంబడినది. 

(బాహ్నణసమాట్టులకు - జకవ రులకు, నడుమనున్న భేద 

మంతే. (బాహా ఇస యాట్టు సామాన్యజనుల భావములను 

లెక్కి_౦పక - నిరంతర యజ్ఞ యాగములతో - వ్మిపులను 

మా తము దృ _ప్తిపర చెడువాండు. చక్రవర్తి యస్లు గాక _ 

సామాన్యజనుల సుఖమును విచారించి న్యాయము 6 బరిపా 

(14) 
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లించెడు వాడు, రాజ్యమందు శాంతి నెలకొన్న్నంతనే - యా 

చక్రవర్తి జనుల కట్లు చెశించును, 

“పాంక్రో న హంతబ్బో, అదిన్నం నాదాతబ్బం 

కామెసు మిచ్చా న చరి తబ్బాా ముసాన భాసితబ్బా 

మజ్జం న వొతిబ్బం.” 

“ పాణహాత్య జేయకుము. దొంగతన మాచరింప 

రాదు. వ్యభిచారము కూడసిది, అసత్యము పలుకుట అన్యా 

యము. మద్యపాన మ కమము. ” 

అునంగా = బౌ "ద్ధులు గృవాస్థులకు నే “పంచకీలి నియ 

మముల నుపచేశించుచుండిరో యో నియమనులనే జకవ 
రియు నా, మేడిం చెను. అందుచే _భాహ్మాణు లేమి- -బొాద్ధమతా 

నుయాయు లేమి యేక సతాకము నే యభిమానించిరి. బాహ్మ 
ణులకు యజ్ఞ యాగములు. జక్క-గ జరగునని యెకసతాక 

మువై. నభిమానము. పంచశీలముల (పచారము జకగునని 
బౌద్ధుల కఫిమానము. దృష్టు లెబ్లున్నను వా రభిమానించిన 

దొక విధమైన రాజ్యాంగ మే, 

సంగతి మెట్టున్నను బోధిస తుండ మాత మాద 
రించినది గణసత్తాకమునే. ఆతండు గావించిన సంఘనిర్నా 
ణము గణసత్తాక రాజ్యపద్ధతిలోని స సూ తమును మనస్సులో 

బెట్టుకొనియే.. గణసత్తాకళాజ్యమును గురించి దొరకువిషయ 
మెంత యల్బమెనను డానికిం గల వెలమా తము గొప్పది. 



సూూయడ వ (ప్రకరణ ము 

కాలిన ధార్మిక పరిస్ధితి 

(భమ 

“ (బాహ్మణులు మొదట వేదాధ్యయనాదులం 

దెక్కు.వం బి శమించుచుండి యటుతర్యాత యజ్ఞయాగాదుల 

బిచారమున నిమగ్నులైరి. పిదప నుపనివ త్త త్వజ్ఞానమును 

వ్యా ప్తి సేసిరి, బుద్ధుం డుపనిషత్తులయందలి ద త్త్యజ్ఞానముల 

లోని విషయములలోం దనకు. గావలసినవి సేకరించికొని 

యొక నూతన సం పదాయమును స్థా స్తావించినాయడు.” ఇది నేం 

డ నేక విద్యాంసు లనుక్ "ను పద్ధతి. శని యీవిచారము [భవ 

మూలకము. ఈ తలయపు నోలపిన నేదప్ప బుద్ధువిచరి తలోని 

యడార్గము గోచరింపటదు,. కనుక ని పకరణమే నందు బుద 
థ్ 

సమకాలిక- థార్మిక పరిస్థితి యొట్లుంజెనో సంశేపషముగ వివ 

రింతుము. 

జ 
యజసంస్కృృతియొక్క [సవాహము 

అఆర్య-దాసుల సంఘర్షముచే సప్తసింధువ్రులందు యజ్ఞ 

యాగముల సంస్కృతి యుద్భవించెననియు, బదిక్నీ సన మేజు 

యుల కాలమం దీ సంస్కృతి కురు చేశమున [ధువపడెననియు 

ముంచే వివరించితిమి. కాని యీ వెల్లువ గురు దేశమున కా 

వైపు బూర్యదిక్కు-ను బూర్తిగ నా కమించుకొన లేదు. జాని 

గతి కురుదేశమంచే గుంఠితమైనది. దీనికింగారణము ముఖ్య 
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ముగా బూర్వది శైశములందు బువీ-మునుల యహింన -దవ 
శ్చర్వ, పీనిని గారవించు జను లెక్కువ యుండుటయే. 

తపన్వులై న _ బుషులు, మునులు 
జాతకముల 'యట్టకథిల యందు వీరికి సంబంధించిన 

విషయము లనేకములు వచ్చును. దానినిబట్రి యోా వివరములు 
'దెలియును. ఏరి నివాస మడవులంచే. తపస్సు ముఖ్యవృ శ్రి, 
వీరితపస్సు ముఖ్యముగా నహీంసయీ. వీ (పాణికిగాని బౌద్ధిక 
ముగ, దై హికముగ దుఃఖము నొసలసటకు వీరు సమ్మూతింపరు, 
ఒకొ్కొ-కథ సంఘమునం డై దుగురు పరి| వాజకు లుండెడివారు, 
ఈవిషయము జాతక కథలబట్టియే డెలియును. కాననమునందు. 
గాయ కసురులు పిరికాహారము, అప్పు డప్పుడు జావ, పిండి 
(లోణ, అంబిల, సేవ, నళ్గం ) యంబలి మొదలై నవి దిను 
టకు _గామములోనికి వత్తురు. వీరివై జనుల కెక్కువ మక్కువ. 
గారవమును. వీరికి గావలసిన పదార్థము లిచ్చుటకు వారు 
జంశకెడువారు గారు. వా "చే ధర్శమును బోధించుట చేదు 
కాని వారి పవర్త్రనమును బట్టి జను లహాంసను మన్నించు 
చుండిరి, 

బుషులు _ మునులు వీరి యమాయకత 

ఈ త పస్వులకుం గంటకమైన లోకవృ త్తి దెలియదు. 
అందుచే నపుడపుడు సిలుగుల బడెడు నారు, బువ్యశ్ళంగుడు 
స్రీలకు వకుండగుట, బరాశరుండు సత్యవతి వలలో6 దగు 

ల్క_నుట మున్నగుగాధలు బురాణములంచే యున్న వి, 
ఇం లేగాక 'జాతకఅట్టకథి లలో ఏరిచాధ లనేక చోట్ల వర్థింపం 
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ముగా బూర్వది ్రైళకములందు బుపి.--మునుల యహింస _-దవ 
శ్చర్య, పనిని గౌరవించు జను అెక్కువ యుండుటయే, 

తపస్వులైన _ ముషులు, మునులు 

జాతకముల 'యట్టకథిల యందు పీరికి సంబంధించిన 
విషయము లనేకములు వచు*ను, ను దానినిబటి యోోా నివరములు 
'దెలియును. ఏరి నివాస మడవులంచే. తపస్సు ముఖ్యవృ తి. 
పరితపస్సు ముఖ్యముగా నహింసయే. వ (వాణికిగాని బొద్దెక 
ముగ, దై హికముగ దుఃఖము నొసలసటక్రు వీరు సమ్మతింపహే, 
ఒరొ్క-క్క సంఘమునం డై దుగురు పరి| వాజకు లుండెడివారు, 
ఈవిషయము జాతక కథలబట్టియే చెలియును, కాననమునందుం 
గాయ కసురులు ఏరికాహారము, అప్పు డప్పుడు జావ, పిండి 
(లోణ, అంబిల, సేవ, నత్తం) యంబలి మొదలె నవి దిను 

వూ టకు | గామములోనికి వత్తురు. పిరినై జనుల శెక్కు_వ మక్కువ. 
గౌరవమును. వీరికి గావలసిన పదార్థము లిచ్చుటకు వారు 
జం కెడువారు గారు. వా "జే ధర్మమును బోధించుట జేదు 
కొసని, వారి పవర్తనమును బట్టి జను లహింసను మన్నించు 
చుండిరి, 

బుషులు _ మునులు వీరి యమాయకత 
ఈ త పస్వులకుం గంటకమెన లోకవృ లి జెలియదు, 

అందుచే నపుడపుడు సిలుగుల బడేడు నారు, బుమ్యశ్ళం/సడు 
స్రీలకు వళుండగుట, బరాశరుండు సత్యవతి వలలో: దగు 
లొ్కొనుట మున్నగుగాధలు బురాణములంచే యున్న వి, 

కథ “3 ఇంతేగాక డాతేకఅట్టకథ లలో ఏరి చాధ లనేకచవోట్ల వర్థింపం 
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బడినవి. “నమూనా” కొక్క-టి జూవీంతును. |పాచీనకాలమున 

వారణాసియందు (బహ్మద త్తుంజను రాజుండెను. అపుడు 

బోధిసత్త్యుడు గాలీ రాష్ట్రిమునందలి యాదిత్వ | చావ్మాణ 
కులమున జన్మించి గొంత వయస్సు గడచినత ర్వాత సన్య 

సించినాండు. అతని శై దుగురుశిష్యు శేర్పడిరి. వారితో 
గూడ బోధిస తుండు హీమాలయళమవాదములందు 

వసించుచుండెను. ఇంతలో వానకాలము వచ్చెను, శిష్య 

లాతనితో నసిరి; “సామా ! గామములలోనికి వెళ్ళి 

ప్వును నంబభియు సేవించివ తమా!” ఆచార్యులన్న్నారు: 

“చిరంజీనులారా! నే నిక్క_డనే యుందును. మారు బోయి 

రండు. మోాశరీరముల కనుకూలములై న పదార్థములు భుజించి 
మరలివ త్తురు గాక [౫ 

వారు వారణాసికి వచ్చిరి. వీరికీ రి రాజుచెనుల సోకినది, 
అతడు జాతుర్మాస్యము దన యుద్యానమునం టే జరుపవ లె 

నని వాస్ఫించినాండు. _(బహ్మ్మద త్తుండు వారిభోజనమునకుం 

గూడం గొంత యేర్పాటు వేసెను. ఒకనాయడాయూర సురా 

పానోత్సవము జరుగుచున్నది. అడవులందు పరి వాజకులకుం 

జక్క-ని మద్యము దొరుకదుగడా ! ఆ రాజు వీరిని గనికరించి 

నట్టు జక్క-నివుద్య ముసొంత యుద్యానవనమున సంపవినా6డు. 

తపస్వులు మద్యమును (చావిరి.. వెంటనే వారికి వివేకము 

డప్పినది. ఆటలు, బాటలు నారంభ మయ్యెను. త్తి పైంతో 

[వొద్దు గడిచినది. వారికిం దెలివి వచ్చెను. తపస్సులు దమ 

(సవ_రనమును( దలంచి యెంతయో జీకాకుపడిరి. ఆనాండే 

రాజో ద్యానమును వదలి హిమాలయములకు బయలు బేరి 
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నారు. కొన్నిదినముల కా(శమము [బవేశించి యాణార్వు 

నకు సమస్క_రించి యొకనై పు నిలచికొనిరి. చిరునవ్వుతో 
Ws తం ఊడడిగాను. “నగరములందు మోకు ఫిసిదొరకుట 

హ్ష్లముగ చేదుగదా [ఏ వా రు త్తృరమిచ్చిరి: “ఆచార్యా ! 

హక వసించితిమి. కాని యెప పదార్థమును (చావరాదో 
దానిని | దావితివి.” 

“అపాయిమ్ల అనచ్చిమ్ల ఆగాయి మ్లు రుదిం వాచ 

విసంజ కరణింపత్వా దిట్టా నాహుం హ వానరా” 

“ముము ( దాగి యాడీతిమి, పాడితిమి, ఏజ్చితిమి, తెలివి 

బేగొట్టుకొంటిమి. మద్యమును (దావి, సర్వనిధముల వాన 

రులవ లం (బవ _ర్తించినాము. శ 

బుషులు _ మునులు, వీరియందు జాతిభేదములేదు 

బుషులు - మునులు, ఏకియందు జాతిభేదము బా త్తిగ 
లేదు. వ జూతివాందే యగుగాక, దపస్వియెనచో వానికి సమా 
జమునం దమితగారవము. జాతకమునందు వచ్చు నీ మాతంగ 
బువీకథ4 విందముగాక ! 

మాతంగుండు వారణాసి యందలి యొక మాదిగ. పీరి 
యిల్లు యూరిబజయట, వానికి వయసు వచ్చినది: ఒక నా౭డు 

మాతం/సడు ఏధియందు. బోవు చుండెను. అపుడు “దృష్ట 
మంగలికి యను నొకయువతి వానికంటం బడ్డది. ఆమె గారి 
యందు. (బసిద్ధుం డై న యొక సెట్టి కూతురు, ఈమెను జూచిన 

ఇ సురాపాన జాతకము (సంఖ్య 31) 

+ మాతంగ జాతకము (సంఖ్య 497) 
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మాతంగుండు యొక బక్క- కొదిగి “దృష్టమంగలిక "వై పుం 

జూయచుండెను. పరిచారికాసహితయె బోవుచున్న యా కన్యక 
“యా నిల్చున్న వాం డెవ్వం డిని బరిచారిక్ల నడిగెను. వారు 

“వాండుశండాలుం డిన్నారు. ఆమె కపశకున మయ్యెను, 

ముందు కడుగిడక వెన్క. శేం గదలిపోయినది. 

దృష్టమంగ లిక నెల, రెండునెలల కొకసారి యుద్వ్యాన 

వనమునకుం బోయెడిది. అపుడు [దోవలోనున్న బీదలకు 
నాణెములుబంచుట వాడుక. ఆనాండామె వెనుదిరిగిపోవుటతో 
బీదల కా యదృష్టము దప్పినది. వారు మాతంగునివైం గవిసి 
కొనిరి. కెలివిదప్పువరకు మగ్షించి దారియంబే బడవేసి 
పోయినారు, మాతేం౦ంగునక్ష( దెలివివచ్చెను. వాండు నేరుగ 
“దృష్టమంగలిక యింటివై పు నడచినాండు. అటంబోయి 

దా్యారమునందలి సోపానముల కడ్తముగం బడెను. వాండు బట్టి 

నది | బాణాచానము. ఎండణు చెప్పినను లేవండు. ఎన్నిమా 

రులు చెప్పినను లేవ(డు. సెట్టి కీవార్హ చెలిసి భయమ య్యెను. 
అతండు బయటికి వచ్చెను. 

“సి పి హఠము నెందుకు బట్టితివి! 0 

“ద్భష్టమంగలికను దీసికొనిపోవునరకును, మీరెంత 
చేసినగాని యిటనుండి గదలను. ” 

సెట్టి లోనికి వెడలిపోయెను. దకుదినములు గడచెను. 
సెట్టిక దిక్కు-దోచక దృష్టమంగ లిక నిచ్చి వేసినాడు. 

మాతంగుం డామెను “కొని చండాలవాటికకు వెళ్ళను. 

దృష్టమంగలిక వానికి బత్నియగుటకు సమ్మలతించినది. 
కాని, వాని కేమిదోచినదో యామె నక్క-డనేవదలి యరణ్య 
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ములశేగి తపస్సు నారంభించెను. వడుదినములమిాద వాండు 

దిరిగివచ్చి దృష్టమంగలికతో నన్నాడు. “నా పతి జండా 
లుండు గాడు. అతం.డు మహా శూహ్బణుండ్రైనాండు. -ఈ 

రాబోవు పున్నమయందు నాపతి జం దమండలమునుండీ దిగి 

వచ్చును. ఈరీతి యూరి యందు జాటింసుము.” దృష్టమంగ 

లక్ష యై చేసినది. పున్నవునాండు జనులు దంతోపతండ 

ములుగ వాని యింటిముంగిట చేరిరి, అపుడు మూతంగ 
బుమి. జం దమండలమునుండి యందరు జూచుచుండగా 

దిగను. వాండు దన ”సడిసెయందు [బవేశించి దృష్టమంగలిక 

యొక్క_ బొక్కి_లిని దన బొటన వేలితో దాకినాండు, 

అచ్చట శేకిన జను లీ యద్భుతమునుజూచి దృష్ట 
మంగలిక నెంతయో గారవించిరి. కాలీనగరమువోని కామెను 
దీసికొనివచ్చి నగరనుధ్యమం దొక మంటప మేర్చగచి 
యామె నందు బూజించిరి. తా మ్మిది నెలలు గడచినవి, 

ఆ మండపమునంచే యామి కొక కుమూరుండు Xలిగేను. 

మండ పమునందు జన్మించుటచే వాడు “మాండన్య > 
నాము.౬డై నాయడు, జను లామండ పముదగ్గరనే యామె కొర 

గొప్పహర్శ్మ్యము గట్టయిచ్చిరి. తేల్రీయుం గొడుకును నందు 

వసించు చుండీరి. జారిలో వారివై నాదరమెక్కు_వ. 

వెన విష్ల వైదిక పండితు లందరు మూండవ్యునివద్దకు 
వచ్చిరి. వాండు మూండువేదములందును బండితులై నాండు. 

మూండవ్యుండు _బాహ్మ్ణుల కెక్కువ సహాయకారిగవుం జెను. 
ఒకానొకనాండు మాతంగబుపి వాని దా్యారమునకువచ్చి 
నిలచెను. మాండవ్యుం డాతని బళ్నిం చెను. “చిరిగినగడ్డలతోం 
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వీశాచముపల వాకిట నిలచిన సొవెవ్యరవు 1 ౫” వమూతంగుం 
డ నెను: “నీయింట నన్న పానములు దండిగ నున్నవి. అందుచే 

నాకు గొంత భోజనము దొరకునని వచ్చితిని, మాండవ్యున 
కంతయో జిడిముడిపాటు గదిరినది. 

“మా యింటి యన్నము (బాహ్నృణ యోగ్యమైనది. 

నీ యట్టి సీచజాతివాని కిట నన్నము దొరుకదూ యని 
గసరించి వేసినాడు. మాతంగుయ గదలలశేదు. మాండ 

వ్యుండు దనయింటనున్న మువ్వురు సెవకులచే నాతనిసి 
[దోయిం చెను. "వెంటనే మాండవ్యుసి నో నెండెను. కన్నులు 

'దెల్లనై యిీాడ్చుకొని పోయినవి. తలివిదప్పీ పడినా6దు 

వాని వెంట నున్న | బాహ్మృణులకు. గూడ చదాడాప్పూ 

యో స్థితియే గలిగెను. వారినోరు లీడ్చుకొని పోయెను. 
మాటలు సరిగా రాలేదు, ఒక దరి|ద తపస్వి పభావముచేతం 

దనకొడుకునకును - దక్కి-న వి|పులకును (బమౌదస్థితి యేర్చ 
డిన దని దృష్టమంగలిక విన్నది. ఆమె బయటికి వచ్చెను. 
మాతంగబుషి యొకచోట నిలబడి తిరిపెమున దొరికిన యన్న 
మును దినుచున్నా (డు. దృష్టమంగ లిక యాతని నమోాపించి 

నమస్క-రించి, తమింపం _బార్జిం చెను. వాండు దన యెంగిలి 
యన్నము గొంత నిచ్చి-“డానిని గుమారుని నోటియందును, 
వి పులనోళ్ళను వేయుిమని వచించినాండు. ఆమె యక్షే 

యొనర్చినది. వా రందరికిని దెలివి వచ్చెను. కాని - “వీరు 

జండాలుని యెంగిలీ దిన్నా రిను వార్త గాశి యంతయు 

_బాశెను. ఆ (బాహ్మణులు సిగ్గుతో గాశిని విడచి మధ్య 

"దేశమును 'జేరిరి, మాండవ్యుండుమాత మంచే యుండెను, 

(15) 
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మాతంగుం డూరూర దిరుగుచు మధ్య చేశమునకు 

వచ్చినాడు. అట సీతని యెంగిలి దిన్న _(బాహ్మణు లున్నారు 

గదా! వారందర కితనిమై 6 గుట. _రాజుకడకుం బోయి 

[గొ త్తగవచ్చిన యీ భికతువు మాయావి యనియు - వాని 

నక్క-డనుండనిచ్చినచో రాష్ట్రము నాశమగు నసయుం బలికిరి. 
ఆ మాటలు దలకెక్కినరాజు దన మై న్యముత్రో నా భికువును 
చెదకించినొ(డు. ఒకనాడు మాతంగు. డక నోడ నద్ద నిలు 

చుండి భితమున దొరికిన యన్నమును దినుచుంజెను. రాజ 
సైనికులు మాతంగు నచ్చోటనే జంవీవేసినారు. దానితో 
చేవతలు మ్లోఖించిర. ఆ రాష్ట్రిమునందు భయంక రమైన 
క అవు వచ్చినది. 

మాతంగవా త్యతో మధ్య చేశమున .గాటకమువచ్చిన 
ట్లునెక జూతక కథలందు వచ్చును. మాతేంగుని యా వృత్తాంత 

మెంతవరకు సత్యమో చెప్పలేము. అయినను మాతంగుండు 
జండాలు.డై నట్లును వానిపూజ _(బహ్మక్ష్మ తీయులుగాడం 

జేయుచుండినట్లును “వసలసు త్తి లోని (కంది గావధవలన 

'జలియును, 

1 “తదమినాపి జానాథ యథామెదం నిదస్పనం 

చండాలసుతో సోపాకో మాతంగో యితివిన్సుతో॥ 

సోయసం పరమం పత్తి మాతంగోయం సుదుల్ల భం॥ 

2 ఆగచ్చుం త స్పుపట్టానం, బత్తియా బ్రాహ్మణా ఓజహూ 

దేవయానం అ భిరుర్దు విర జం సో మహాపథం 

లి కామరాగం విరాజేత్వా (బహ్మలోకూ పగో అహు 

న నం జాతి నివారసి బ్రహ్మాలోకూప త్తియా 
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(1) ఇప్పుడు నే నొకయుదాహరణ మిత్తును. కుక్కల 
మాంసమును భశీంచు జండాలున కొక నొడుకుండెను. వాని 

వేరు మాతంగుండు. 

(2) ఈ మాశంగున కత్యంత  కేన్హమె ధుర్ల భమైన 
గీ రి లభించెను. అతని చేవయందు _బాహ్మణులు, తతి 
యులు వేలకొలది నిబద్దులె యుండిరి, 

(8) విషయవాసనల నియ్మూలించు గొప్పమార్షముచే 
నాతండు చేవయానము (సమాధి) నవలంబించి (బన్మ్నాలోక 
మున కను. [బహ శ్రలోకమును బొందుటకు వానిజన్ను 
యడ్డంకి గా లేదు.” 

శంబూకునికథ కాల్పనికము 

ఫంబూకు. డరణ్యమున దపమాచరించు చుండెను. 

వాండు శూ దుండు. అందుచే నొక _ాహ్నృణకుమారుండు 

జచ్చె నట! రాముం డీవృతాంతమును విని యడవులశేగి 

శంబూకుని తల ఖండించెను. వెంటనే (వాహ్న్మణ బాలుండు 

| బదికినాండు. ఈ కథ రామాయణమునందు బుష్పితముగ 

వర్టితము. ఈ సన్ని వేశమునకుం గొంచెము సౌమ్యరూ పము 

నిచ్చి భవభూతిగూండం దన యుత్తరరామచరి తమునందు 

(వాసినాండు. కాసి, యిట్టి యాడారము హెందవాస్తానము 

నందు బౌద్ధధ ర్ధమునకు ముందు లేదు వెనుకగాని యుంజెనసి 

జెప్పుట కాధారములు లేవు. “రాజు లిట్లుండం దగు నని 

యుపబేశించుటకే యీ కథ రచింపంబడినట్లు6 దోచును. 
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(శమణులు 

అడన్రలయందుండు మునులను-బుషులను,| శమణులు 

లేక బర్మివాజకు లనుచుండిరి. “విరిత పశ్చర్వ 'లెట్లివి” యను 

విషయమునుగురించి మన శేక్కు..వగ బెలియుట నేదు, ఈ 

తపస్విసంఘములోనుండి- [శేమణులనెడు. [గొ_త్తగుం పాకటి 

బయలు బేనెను. వారు జనపదములం చే యుండి-జనుల కుప 

"దేశము సేయుదురు. 'శమణ” శబ్దము “శమ? థాతువునుండి 

బుట్టినది. అనంగా6 గష్టపడువా రని యర్థము. నేడు "గాయ 

కష్టము సేసి గూలి సంవాదించుకొనువారికి దినదినమునరకు. 

' బలుకుంబడి వెరుగుచున్న శ్లే నాయడు (శమణులకుం బలుకు బడి 

యుండెను. నేటి కూలీలు సమాజమున కుపయోగపడు వస్తు 

వులం దయారు సేయుచున్నా రు. నాటి శేనమణులు సమాజము 

నందలి. యాధ్యాత్మిక జాగ్భతిళొఅకుం బని వేసిరి, ఏరిర్వ్యురకుం 

గల భేనమిం లే. త పశ్చర్యత్రో నొక్కొ.క్క_ప్పుడు శరీరమును 

గష్ట వెట్టుచుండిరి. గనుక్ (శమణు లని వారిని. విలచిశేమోా.. 

అక్తైనవో నడవుల యందుండెడి బుషులుగాడ దపస్సుతో 
శరీరమును 7శ పరచికొ సెడువాదే, వారిని శ్రమణు లని విలు 

చుట లేదు. అందుచే లోకహితమున కె | శమించువారు శమ 

ణులన్నయర్థ మే సంభావ నీయముగ నున్నది. 

(తిషష్టి (శమణ సంథలు 

బుద్ధుని కాలమునందు. జిన్నవియు బెద్దవియు శేరి 
యలు వదిమూ (డు (శ మణసంఘము లుండెనట! “ యానిచ 

తీణియానిచసట్రి ” యను వాక్య మీ యర్గమును దెల్పుచు 
న్నది. వీనిలో. శౌడ్గము చేరినదని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఇట్లు 
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లెక్కి-ంచిననే పాలీవాజయమునం దనేక చోట్ల గన్పడు 

బావష్థ (ద్యాసట్టి దిట్టిగ తాని) మతముల యుశ్లేఖముల కర్ణము 

సరిపోవును. అనగా నాకాలమందు బుద్ధుని (శమణపంఖే యే 
గాక యితరములు “బాస | శమణ “మార్ణము లుండెనని 

"తేలును “దీఘనికాయము” యొక్క. మొదటనున్న ' బ్రహ్మ 

జాలసు_త్తము” నందు నీవాసట్ట శమణవమార్షముల వివరము 
దెల్పుట్నకె. బయత్నము సీయం బడినది. కాని యోోా| షయ 

త్నము గృ త్రిమముగ 6 గన్నడుచున్నది. పై సు త్రము లభించు 

వళకు “బాసట్టమార్లములు? అనెడు పేరు మాత మేగాని 

యా సం|పదాయములు (బచారమునం దెక్క_డను గన్సించుట 

లేదు. అందుకై, యాసు త్రమును రచించిన వ్యక్తి బాసట్ట 

సంఖ్యయొక్క- కడుపునిండించుట కున్నవి లేనివి వివరములు 

| వాసినాండు. ఈ “సను త్రముి యొక్క_ కాలమునకు బూర్య్యమే 

చాసట్ట (శమణమార్షము అలంతరించినవి. చిన్నచిన్న సంపదా 

యములు 'బెద్దవానిలో నై క్యమైపోయి యుండును. నేండుగూడ 

“బువాి నోసాయీల సం పదాయములను - యీష, ద్యేదముల 

నుబట్టి చవేటువేణుగ లెక్కించినవో నాలెక్క- కంతుండదు. 

కాని ముఖ ఖ్యముగ మనకు గనపడునవి - దాదూ, ఉదాసీన, 

కవీరాదులై న గొన్ని సం పదాయములే గడా! 

తపశ్చర్యా(పకార ములు 

బుద్ధుని కౌొలమునందుం (బబలములై న (శమణసంఫఘము 

లాటే. వనం గూడ నిర్ల)ంథ| శే మణుల సం పదాయమే 

మొట్ట మొదటిది. దీనిని స్థాపించిన యెతిహోసిక పురుషుడు 

చార్భముని, ఇతండు బుద్ధునకుము౦దు 198 డవ సంవత్సరము 
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* నందు బరినిరాగణ మందడినా౭6డు, ఈ నిరా్యణమునకు నలు 

బది - యేంబది. వర్ష ములకు. బూర్యము పార్య్యముని దన 

సిద్ధాంతము నుపచేశించెను. ఈ గేమణ సంఘముల వివర 

ములు వెనిం 'దెల్పంబడును, ఇప్పు డాశమణసంఘము లొన 

ర్చుచుండిన - దపస్సును మాాతమే వివరింతును. శేవుణుల 

పశ్చర్యావివరము లనేకసు_త్తములందు. వచ్చును. అందును- 

“మజ్జ మనికాయముి లోని “మహో సహనాది సు త్తము 

నందుంగన్నుడు దపశ్చ ర్యావర్డ న మతిముఖ్యమగుటచే దాని 
నిక్క_డ వివరింతము, 

బుద్ధ భగ వానుండు 'సాకిపు త్తునిశో నన్నాడు: “ఓ 

సారిపుత్తా ! నేను నాలుగుదెజంగునై న దపస్సుల ననుసరించి 
తిని. |పవివి కృుడనై తిని.” 

తపస్విత. 

ఓ సారిపుతుండా! నా తపస్విత యెట్రిదోం దెల్పెదను. 
నేను దిగంబరుండనై. యుంటిని. బక్షి కాబారములు పాటిం 

చుట లేదు. కరపా[ తమునం'చే భుజించుట. *భదం'తా! యిటు 
రమ్ము” అని యెవరై న బిలచినచో దానిని వినుట లేదు. నే 
నున్న యెడకుం నానితెచి న యన్నమునుగాని- నన్ను గ్రశించి 
వండిన యన్నమువుగాని, నిమం| తణమునుగాని, స్వీకరించుట 

లేదు. వ పాతయం దన్నమును వండిరో యా పా తనుండియే 
యన్న మును గొనివచ్చినచో దినుటలేదు. పొలమునుండి 
భోజ్య పదార్థములు దెచ్చినచో ముట్టుట లేదు, బ్రంకికి డ పకు 
గాని ద్వారమునకు గాని గడపకు లోపలనుండి చెట్టినయన్న 

మునుగాని గ్రహించుట లేదు, ఇజ్యురు భుజించుచుండి 
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వారిలో నొకండులేచి యొనంగినకూడు దినుటవేదు. గర్భి 
ణులు, బిడ్డలకు మాలిచ్చుచున్న వారు, బురుషులతో నేకాంత 
మందున్న బారు - నగు శ్రీలు బెట్టనయన్న ముం దిని యెబుం 

గను. ఉత్సవములు, జాతరలు మొదలగు వానియందు వండిన 

భోజనము (గహాణయోగ్యముగ నుండదు. కుక్కలు నిలచిన 

వోట, నీగలు మాంగినచోట, జనుల సద్దున్నచోట యన్న 
ముంబెట్టిన గహించుట "లేదు. మత్స్య, మాంస, మద్యాదు 
లను (గహింపను. ఒక యింటియం చే భికుల్లా కొని యొక 
ముద్దనునూ[తమే (హిం చెడువాండను. రెండిండ్డలో రెండు 

ముద్దలను [గహంచు చుంటిని. ఈ రీతి చేడుదినములవరకు 
'నెచ్చించుచుబోయి - యేడవదినమున నేడిండ్లలో నేడుముద్ద 
లను గ హాంచుచుంటిని. ఒక *పలము” యన్నమును దినేెడి 

వాడను. ఈ రీతిగ వేడుదినములవరకు నచ్చించుచు నేడవ 

దినమునం చేడు “పలములు? భుజించుచుంటిని. ఒక దివస 

ముపవసింతును. రెండుదినము బలుపవసింతును. ఈ రీతి 

పవాసముల సంఖ్య హాచ్చించుచుబోయి, యేడు దెనముల 

కొకసారి భుజించెడువాండను, పశ్నమున కొకసారి భుజిం 

చెదడునాండను. 

ఛాకము, శ్యామాకము, సీవారథాన్యము, మాదిగ 

వానిచే బాజ వేయబడిన చర్జముయొక్క- ముక్కాలు, 

ధాన్యమువవై నివొట్టు, నల్ల గాం గాల్పంబడిన యన్నము, నూనె 

దీసినేసిన యాముదపువి తులు మొదలై నవాటి చెక్క, గడ్డి, 

యావు పేడ, మొదలై నవానిని డిని (బదుకుచుంటిని, లేక 

యరణ్యములలో సహాజముగ లభించు ఫలమూలములు దినెడి 
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వాండను, నారచీరలు ధరింతును. మి శవ్యస్త్రముల ధరిం 

చుట లేదు. పీనుగులపై6 గప్పిన గుడ్డలను గట్టికొనుచుంటిని. 

[తోవలందుంబడిన చేలికలను వస్ర్రుముగ నొనర్చి, ధరించు 

చుంటిని. అజిన మృగ చర్జ్మములం దాల్నుచుంటిని. దర్భ 

లతో నల్లి న చీవరములను గట్టికొనెడివాండను. కొన్ని చెట్లు 

వైని నారలచేం దయారు జేసిన వ(స్ర్రుములను ధరించువాం 

డను. మనుష్యుల నెండుకలు _ గుజ్బ్జముల వెండుకలు ఆ 

పనితో నల్లి న కంబడులను గట్టికొనుచుంటిని.  గూబల 

యీకలతో గుడ్డలు దయారుచేనుకొనుచుంటిని. 

గడ్డము, మి:సయులు, వీనిని జేతులతో వబీకివేసికొ నెడి 

వాండను. నిల్సికొని దపము చేయుచుంటిని. కూర్చుండి 

దపము చేయుచుంటిని. 

ముండ్ల పజఅప్పుపై బండుకొనుచుంటిని. దినమునకు 

మూండుసారులు స్నానముచేయుట వాడుక. ఈ రీతి - ననేక 

విధములు చేహదండన మొనర్చితిని. సారిపుతా! ఇది 

సారిపు శా! నా 'రూతుతి సెల్లి న విధములు వినుము. 

అనేకవర్ష ముల భూళి నాయొడలవై నిండి తిందుకవృతము 

యొక్క_ బెరడుసల యుండెడిది. ఆ ధూళి నేను స్వ్యయముగ6 

నివేసికొను తలంపు నాకుబేదు. ఇతరులచే. దియించి కొను 
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జుగుప్స 

నా జుగుప్పా తెపస్సు వినుము. నే నెంతో జ్యాగత్తగ 
నడచుట వాశుక. నీటివిందువునైన గూశ నాకెంతో దయ 
బురైడిదె.. వివమము™ జీవించు సూత! పాణులు “నా చేతు 

లలో మరణించు నే మోియన్న భయముతో జాల జాగ త్తగ 
నా చేతిలోం బదార్హమును బట్టుకొని గహించెడ్ వాడను. 

బ్రదే నా జుగుప్ప. జుగుప్ప యనంగా హింసవై చ్యేషము, 

_ప్రవివి కత 

సారిప్కుతా! నా పవివిక్తతా తపస్సు వినుము. నే 

నకాంతముగ నరణ్యములలో నుండుచుంటివ౨. పనుల గాప 

రులుగాని, గడ్డంగోయు వారుగాని, గక్లులు డెచ్చికొను 

వారుగాసి యొక రేమి? మనువ్యు పాణి నా కంటం బడరాదు.. 

వారిని జూచిన బేం దడవు - గహనారణ్యములలోనికి - గోనల 

లోనికి బర త్తేకు వాడను, వారు నన్ను జూడరాదు. 

నేను వారిని జూడరాదు. అడవిజింకలకు మనుష్యులను 

జూచిన నెంత బెదవో నా కంత  బెదరుండెడిది. ఇదినా 

(పవివిక్రత, 

వికట భోజనము 

గోవులను గట్టియుం చెడు స్థలములకును - వాసిని 

మేచెడు పొలములకునుు, నడచి వెళ్లెడునాండను. ఆ నడచు 

టయు జేతులు - గాళ్ళు భూమివైనమోపి పళువ్రలవలె నడ 

చుట. నేనుభతీంచుటయు వాని పేడ నే. నాకు మలమూ[ తము 

(16) 
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అంతవరకు వచ్చుచుండినవో - యంతవరకు నిశ్లై నా నిర్యా 
హము, ఇదే నా వికట భోజన వతము. 

నే నొంటిగ భయంకో రారణ్యములం దుండెడివాండను, 

ఎవండై నను సంసారి యటం (బవేశించినవో వానిని జూచి 

నంతమా, తముచే నా శరిరమువై ముండు గుచ్చుకొన్న 

ట్లుండెడిది. శీతకాలములందు - భయంకరముగ మంచు 

గురీయునప్పుడు నేను బయల దిరుగుదును. పటి వేళల నడవు 
లందును, యండ కాలములందు సెజ్బటి యెండలలో వసిం చెడు 

వాండను. రాాతులం దడవిని దిరుగుట వాడుక. స్పృళానము 

లందు మనుమ్యలయెములు బటిపుగా వేసికొని పవ్యళింతును, 

అపుడు నాకడకు జనులు వచ్చెడువారు. వారు నావై నుమి 

యుదురు. మలమూ[ తములు విడుతురు. కాని వారివె నా 

కెటి పాపబుద్ధియు. గలుగ లేదు. 

ఆహార వతము 

ఆహోరముచేే నాళశొద్ధి గల్లును. ఈ విశ్వాసము 

గాందరు _శమణులకును, | బహ్మ్ననిష్టులకు నుండెడిది. కొందరు 

కేవలము 'రేగుపండ్తను మా[తము దినుచుండిరి. కొందరు 
వానినే బొడిచేసి భుజించు చుండిరి. మరికొందరు-దాని 

క యమాయమును బుచ్చుకనుచుండిరి, ఇతేరబ దార్థములంగూడ 6 

జూర్జిముగావించుకొని తినెడు నలవా టుండెడిది. సారిపుతా ! 

ఒక్క-శేగుపండుమా| తమే దినుట - నాపరిపాటి, ఆ నాళ్ళలో 

"రేగులు జాలవెద్దవి యని యనుకొనకుము. ఆ నాండును - 
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శేటివలెనే యా పండ్లు జిన్నవి. దినమున కొక్క కుశేగు దిను 

టచే నా శరీర మత్యంతము గృశించెను. “అసీతకవల్లి” లేక 

“గాలవల్లి " ఏనియొక్క. గంట్లు స్పష్టముగ 6 గన్నడునట్లు నా 

శరీరసంభులు స్పష్టముగం గనబడెడివి, నా కటి పచేశము 

రయొంతు కాలంత చిక్కి పోయినది. నా వెన్నెముక చిన్నని 

“పరువంజా” యంత యయ్యెను. మోాగాళ్ళు వాడువడిన 

యింటివై ( చేలాడు వాసములవ లె నయ్యెను. లోతుగల 

'బావిలో6 (బతిఫలించిన నతత్రకాంతివలె ఏ కనులలోని 

(గుడ్లు యెక్క_డనో మిణుకు మిణుకు మనుచుండీనవి. పండిన 

చేదు సొరకాయను నోసినవో - నందుండి రసము జొటజొట 

గారునట్టు నా కాళ్ళలోని చర్మము బలముదప్పి _వేలాడు 

చుండెను. అపు డపుడు “నాకోడు శేదీీ యని నాకే సంచే 

హాము. దానిని దడవుకొందును. నాచేతికి దగులునది చెన్నె 

ముక మా(తమే.. దానిపై చేయి వేసినచోల గడుపుయొక్క- 

చర్మము చేతి కంబెడిది. ఇట్లు నాగడుపును - వెన్నెముకయు 

నొళటియై పోయినది. మలమూ తములు విడచినచో నచ్చ 

టనే బడియుండెడివాండను, ఒడలీవై చేయి వేసినవో దుర్చు 

అముఖై న రోమములు జేతులలోనికి యూడి వచ్చ్చెడివి. సారి 

పతా! యుపవాసములతో నాశరీరము యిట్లయ్యెను. 

కొందరు శమణులు 'ముద్దములి దిని |బతికెదరు. 

నూగుల దిసిజీవింతురు. కొలందిగా బీయ్యమునుదిని వసింతురు, 

ఈ పదార్థముల చే నాత్భళుద్ధి గల్లు నందురు. సారపు తా | 

నే నెక నూగుగింజనో - బియ్యపుగింజనో - యొక్క-ముద్ద 

మునో దినెడువా6ండను, ఆ నాళ్ళలో ని ధాన్యము దండిగ 

™ 
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దొరకుచుండెనని యనుకొనకుము. ఈనాటివలెనే యా ధాన్య 

ముండెడిది. ఈ యుసవాసములతో నా యొడలు ముందు 
చెప్పిన ప్లు యెనది. 

బుడ్డఘోపాచార్యులు యా తపస్సులన్నియు బోధి 

స తులు బూర్వజన్నమునం దొనర్చిన వన్నారు. అకాలము 

నందు శేగులు మొదలగు పదార్థములు నేటివలనే యుండె 
డివి యను బుద్ధభగ వానుని వాక్యముచే బుద్ధఘో షూ చార్యుల 

తలంపు సయు స్థ కముగనే దోచును, బుద్ధుని కాలమునం దుం 

డెడీ భిన్న భిన్న త పశ్చర్యలు నిరర్భకములనే జూపుట కై సూత 

కారు డీ తపోవిధానము లన్ని యు బుద్ధుని నోటినుండి బలి 
కించెను. 

టిప్పణియం దిచ్చిన భడములుదప్ప సు తములందు 

మాతేముం జెప్పంబడ్స ద పశ్చర్య నిర్లంధు ( బై ననాధువులు) 

లనుసరించుచునే యున్నారు. ఈనాటికిని శశ లుంఛనము, 

నుపవాసొదులు, బారియం దుండనే యున్నవి. 

"కీవలము ను _కమునందు. జెప్పంబడిన దప పశ్చర్యలు- 

యితిరనం; పదాయములలోని (శమణులు, (బాహ్మణులు, 

గాడ 'వజేయుచుండిరి. నేటికిని - సనోసాయీలు, బై రా 

గులు మొదలగువారు యా పద్ధతుల నవలంపించు చుచున్నారు. 

మల మూూతముల( దినెడు వాడుక 

తమయొక్క_ మలమూ, తములనే భట్నీంచు పద్ధతి 
నే.డుగాడ “యఘోరపంథి మొదలగువానియందు' గలదు. 

కాశియందు. “తెలంగస్యామి” యని యొకరుండిరి. వారు 
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(సిద్దులు, నగ్నులు, వారివలెనే దిగంబరులై దిరుగు పరమ 

హంసలు గాశియం దచేకోలు. ఆనా(డు గారియందు 

“నోడిన్ ” యని పేరుగల కలెక్ట్ రుండెను. వారిని జనులు 

“గేవిందసాహెబ్ * యని విలశచెడువాగు. ఆ కలెక్టరు జాల 

లోక| వియు(డు. పాందూసం| పదాయములను సానుభూతితే 

గమసించి యర్థము చేసికొన | బయత్నించెడు వాడు. ఈ 

దిగంబరులైన ఏ రాగులతో గుడ్డగ ట్లించు బట్టని యాతని 

కాలోచన. గోవిందసాహా బాక్ యు క్రి బన్నెను. 

నగ్న ఖై డారులందు దిరుగు శై రాగులవై6 బోలీసుల 
“నిగా” 'బెట్టినాండు. నగ్నులు గనబడిస "వంటనే వారిని 

పోలీసు లీతేని కడకు డెత్తుకు. ఆయన వారి నడిగడువాండు, 

“మోగు పరమవాంసలా [౫ 

ఈ (పశ్నకు బైరాగు “లౌ” నందురు. వెంటనే కలెక్ట 

రడుగు మరియొక (పశ్న, 

“మీరు మాయన్నమును భుజింపుండు.ల 
అట్లు భుజించుట బై శాగుల కిస ముండదు. అపుడు 

గోడింన్ బదులీచ్చును. “పరమహంస యుందును భదమును 

పీక్నీంప(డు, ఇట్లు ఛా న్ర్రము బలుకును. మో మనస్సునందు 

భేదబుద్ధి యున్నది. కనుక మిరు దిగంబరులై దిరుగ 

రాదు*' ఈ యు క్రితోం జాలమంది దిగంబరులు గుడ్డగట్ట 

నారంఖించిరి, 

ఒకనాడు తెలంగ స్వామి గూడ పోలీసులకు జిక్కి 

నాండు. వా రాతనిని గలెక్టరు కడకు గొని తెచ్చిరి. ఈ 

సనూచార నూరిలో 'దెలిసినద్ది, _ తెలంగసాగమి కేకులు 
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శిష్యులు. వారిలో  గాప్పపండితులునాడ నుండిరి. వెద్ద 
మనుమ్యు లనేకు లుండిరి. వా రంద రాతురతతోం గలెక్టరు 
గారి బంగళాకు వచ్చినారు. “నోడ్విన్ ” వారిని మర్యాదగాం 
శార్బొనబెశ్లును. తీలంగస్యామిని - యితరులను తా నడుగు 

చుండినన్షే (పశ్నిం చెను, తెలంగ స్వామి దాను “పరమవాంని 

ననెను. “అయినచో మాయన్నమును భుజింపుం డిని కల 
క్షరు రెండవ పక్న, 

“మోరు గాడ మా యన్నమును భుజింతురా” యని 
తెలంగస్యామియడిగిన మాటు, పశ్న, కలెక్ట్ రనెను: “నేను 

బరమహాంసనుగాను. కాకున్నను. బరవాలేదు. మేము జూఖి 
భేదము నంతగా. చాటింపము. ఎవరి యన్నము నైనను 
దిందుము.”” 

స్వామి వెంటనే దన చేతియందు శౌచవిధి గావించి. 

చేతిని ముందుకుజాచి - “వచే మా యన్నము. దినూమ నెను. 
కలెక్టరు గాబరా పడినాండు. గవ్రిది మనుష్యులు దినుయన్న 

మేనా” యని (పళ్నించెను,' వెంటనే సామి దానిని తిని 
వేసెను. క లెక్ట్స్ రాన్వామిని వదలి పెట్టినాండు. మరల నతని 

జోలికి పోతేదు. 

నేను 1902 లోయ గాశియం దుంటిని. అపుడు గాళిలో 

సీ వృత్తాంతమును జను లెంతయో గాౌరవముగం బెప్పీకొ చెడి 
వారు. అంతకుముందు గూడ 'గాశీయా తి యనెడు పుస్తక 
మునం దీ కథను జదివి యుంటిని. = 
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ఆధునిక తపళ్చర్య 
ఈ తెలంగ స్వామి జలికాలమందను - గంగ నిళ్ళలో 

నిలచికొనియుండుట వాడుక. దిన మంతయు నిలచికొనును. 

ఎంద కాలములందు గంగానదిసై కతములందు సిలచియుం౦డును, 

నామాన్యు లచ్చుట నడుగు నెట్టినవో గాళ్ళు బొబ్బ లుపోవును, 

ఇనుపముండ్డ తోం 'జేసినమంచముపె . బండుక్ నెడు 

బై రాగు లనేకు లున్నారు. ఇట్టి బే రాగియొకండు 1902 లో 

బిందుమూధవస్వామి మందిరము వద్ద నుండెను. కళైతోం 
దయారు చేసిన లంగోటీని ధరించిన "బె రాగుల నప్పుడప్పుడు 
జూతుము గడా! 

తపశ్చర్య పె (శమణుల యాదరము 

నైని జెప్పంబడిన త పశ్చ ర్యా పకారములలో "నాక 

ఆశ్యామాక భోజనము, యర ణము లందలి గాయగసనుబులు 

వినుట యను సం పదాయములు బువములు-మునులు వీపి క్ 

మైనది. నారిలో ననేకులు వల్క_లములు ధరించు చుండిరి. 

అగ్ని హా తమును చెవించుచుండిరి. కాని - నవీన [శమణ 
సంప్రదాయములు బయలు బేరి యగ్ని హో తమును వదలి 
'పెళ్షైను. అరణ్యవాసులై న బుములు, మునులు వీరివలెనే 
దపశ్చర్య నేయుచున్నను - జర్ముముల తునకలు దినుట మొద 
లైన యలవాటులను (బవేశ పెట్టిరి. 

బుద్ధుని కాలమునందు నిర్ల)ంథ సం పదాయము (బబల 

ముగ నుండెనని జెప్పితిమి గడా! ఇవియేగాక “బూరణ కాశ్య 
పుండు - మష్టిలిగోసాలుండు - యజిత శ్రేశ కంబలుండు - పకుథ 
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( - సంజయ బేలబట్ట పుః తుండు యనేెడు 

నై దుగుష్కశమణనాయకుల సం, పదాయములు జాల (సిద్ధ 

ములుగ నుండినవి. సీని వాదములు సంనేపములుగం బెని 

వివరింతును. వీరిలో! బరస్పర భేదములు దత్త్యవిషయమం 
దున్న్నమాట నిజము. కాసి రండు విషయము లందుమూ తము 

పీ రందకి దొకశే యభి పాయము. 

(1) వీరందరికి గూడ యజ్ఞ యాగములనమై నాద 

రము లేదు. 

(2) తపశ్చ ర్యావిషయమందు( గొద్దిగనొ, గొప్పగనో 

పీరి కాదర ముండెడిది, 

(శమణుల (పచారకార్యము 

పితా చై (బజలకు గౌరవమెక్కు వని జెప్పి తిమిగ దా | 

-ఈ (శమణులు దూర్పున జంప (ఫాగల్ పూర్ 1 పశ్చిమమున 

గురు చేశము, దశజ్నీణమున వింధ్యము ఏనినడువు వానకాలము 

నాలుగు నెలలును గజపుదురు. తక్కిన యెొసిమిదినెలలును 

చేశమునందు దిరుగుచు గమతమ యభి|పాయములను లోకు 
లకుం (బక టించు చుండెడు వారు. అందుచే, జనులకు యజ్ఞ 

యాగములపై నాదరము దగ్నీనది. తేపశ్చార్యవై ప్ర అభిమా 

నము మొగ్గినది. 

యజ యాగముల వ్యాపి 
దు! కా 

రాజులు యుద్గములందు జయపాప్పికై యజ్ఞ యాగ 

ములు సేయు టాపశ్యకమని దలంచిరి. ఇందుకై *పసేనది” 

ఈ పోకరసాతి ” హూ 6 > వౌ సా (బా ణునకు ఉక్కట్టా (గామము 
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నొసంగెను.డలోహి చ్చి _బాహ్మణు నకు “సాలవతికి యసెకు 

(గామము నిచ్చెను. మగధమునందలి బింబిసారుయకు “కోణ 
దండు” నకు జంపానగరముిను, గటదంతునకు *ఖాణువువ ” 

గామమును యూనాముగా నిచ్చును, ఈ విషయముము 

'దీఘనికాయము” న వచ్చును. వ్రంతేగాదు. ప సేనజిత్తు స్వయ 

ముగ యక యోగము లొన రెడు వాడని నోసలసు త్రము 

నందలి దొమ్మిదవ సు_త్త్రమున గలదు. కాని యో యై 

యాగముల వ్యాప్తి వి నోవల మగభములంను మా, _తమే యుండ 

నది, హేతు వేమన, వీసిని జిన్న చిన్న మనుష్యులు జేయ లేకు, 
అటు రాజులలో-యిటు సినాముడారులో గావలెను. దొడ్డ 

యజ్ఞములు - యాగములు పిసిని సేయుట సామాన్యకః కక 

మించిన దగుటచే యవి లఘుస్యరూ పమును స్వకరిం చినవి. 
'ఒకానొకరకపుం గ క్రైచేం దయాశైన యొక రకపు దర్శిచే 

హోమముచేసిన సఫలము గద్ధ్దు. ఈ ఫలమున కీటి ట్ర బియ్యము 

గావలను. ఇట్టి (వాణి రక్తము హోమమునకు వలెను.” 

అని బKలుకుచు _బాహ్మణులు నామాన్య జనులను 

హోమము లొనర్చుటకె |బేశౌపించికి. కొందరు [శమణులు 
గూడ సిగుంపులలో జెరెడువారు.* ఈ వృత్తాంతము “*దీఫ 

సనికాయమూన వచ్చును. కొని యివన్నియు, గామ్యక రాముల 

(కిందికి లెక్క. ధార్మిక కర్మములలో. పనికి గణన బేదు. పట్టి 

హోేమముబు గావించు బాహ్బణుల పై నను (శమణులవై నను 

జనుల కెక్కువ గౌరవ ముండినది గాదు. 
TTT LLL EET EE ETT ఇ న ఘనా మానా కాయాము ములు యిని యళ నా బల బూ నారా మె నా ఇ కాలు జ ఇ నాడా అనా వాళళు అ శా జ అల చా కా ఇ గ ఆ ల ఆ అలి ఇవాల - జు కాజావా mmm నములు దు శి ను గానో 

౫ దీఘనికాయము (బహ్మజాల, సామంజఫల, మొదలెన సుత 

ములు జూడు(డు, 

(17) 
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'దెవతలపూజ 

నటి హిందువులు "చేవతలు, యకులు, విశాచములు 

ముదలగువానిని నమ్మి బూజించుచున్నారుగదా! వారిను'దై 

నించి బలులొసంగుటయు: గూడ జూచుచున్నాము. బుద్వుని 

కాలమున గూడ నింటే. కాని జేద మిది. నేయు సాధారణ 

ముగ *సాంతపూజూరి వేని చేనతయుండదు. ఆ స్తూజారు 

లలోంయగాడ నక్కు_వవి: పులే యుందురు. బుద్దుని కాలమునందు 

వత నేటికినీ నీ “చిల్లరచేవతి లనేకులు మానవుని కల్పనలే 

మైనను జాలమంది బురాణములలోని దేవతలే. బుద్ధుని కాల 

మం దట్లుగాదు. (వోదిగాంబెరిగినపొద వై సచేవత యుండును. 

“అ కొండకొవ్నువై నాదేవతగలదు. ఈ వనమునం దీ చేవి 

గలదు.” యని వారే గల్స్పించికొని యీ చేవికి బూది చేసిన 

సిఫలమగునని చామే నిర్ణయిం -చుకొను చుండీరి. మేకలు, 

గోళ్ళు 'మొదహైై నవి బలు లిచ్చెడువారు. “ఫలాసజాతకిమం 

దలి శి07వ కథచేత నీ చేవతల పూజలు _(బావ్మాణు 

లును చేయుచున్నట్లు దోచును. కాని యా 'చేపతల కొక 

పూజారి -యీర్పడి దానిని దన యా స్థిగాం |బకటించి 

కొనుట చేటివలె నాయడు లేదు. ఈనాండుగూడ 'నెల్లమ్మ' 

“పోతులయ్యి మొదలైన దేవతలకు సాంతపూజాపలు వేరు 

గదా! ఇమే నాండన్ని చేవతలకును లేరు. లోకు లిబెవతలను 

బూజించి సౌంతముగ శే _నె వెద్యాదుల నిచ్చాడు నా. బలులు 

గూడ నొసంగుచుండిరి. సుజాత, వటవృతువాసియెన యొక 

చేవతకుం చాలపాయసము నై వేద్యమిచ్చెను. ఆ చెట్టు, కింద 

నివసించు బోధిసత్తు (నకు నుజాత యావాయసము సమర్చించి 
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నది. బౌద్ధ వాజ్భాయమం దీకథ (బసిద్ధమెనది. బె"ద్దుల చిత 

కళయం “దిసన్ని వేశ ము_త్తమయమెన "పణకతిని చోకొన్నది 

ప్రంతకును - నానా౭కు "దేవతలకు _్రాహ్మణ పూజారుల 

యావశ్యకత యుండ లేదని డేలినది, 

(శమణుల యుత్కర్ష 

ఆ నాటి యా బేవతల కాధారములుగ బురాణములు 

"లేవు. పూజారులును లేరు. అందుచే వానిని నాటి థార్మిక 

స్వరూ పము లనుటకు ఏిలులేదు. జనులు దమ విపత్తులుబోవు 

టకై చేవతలకు బలిదాన యొసంగుచుండిరి. కాని బలులు 

మొదలె నవాసికి భార్నికకృత్యముల్య క్రింద "లెక్కా లేదు. యజ్ఞ 

యాగముల కథ యట్టుగాదు. వానికి వేదముల 'వశాసి 

యుండినది. తక్కిన వాజ్బయముగూడ 6 బుప్టి దొసంగినది, 

అందుచే నవి థార్మిక కృత్యములు? . బరిగణింపయి డెను. కాని 

య్యా యాగము లొనర్పుట - సామాన్యుల థ క్రి కందనిది. 

వానికి. గావలసిన సంభారము నొండరత. ఇది జాలక - 

గోవులు, యెద్దులు దిక్కు_ లేనన్ని బలులకుం గావలెను. ఈ 

పశువులు గర్భ కులకు ముఖ్య మైనవి. అవిలేక వారికీ బని జరు 

గదు. కాని - రాజులు రౌతులు, యజ్ఞ యాగముల కై యా 

పశువులను, దమ్ముడాయించి” జురికికొని పోను చుండిరి. ఎన్ని 

దినము లోర్సికొందురు ? మెల్లగాం గర్భ కుల మనస్సులలో 

యజ్ఞ ములమై (గూడ "ద్వేష. మారంభమయ్యెను. వారు ( నమ 

ణుల నాదరిం చెడు నాము. చాతు ర్మాస్భములకు గుడిసెలు మొద 

ల నవి దయారుజేసెడువారు. నారి యుపబేశముల కాసి 
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పడు చుండీరి. అందుచే (శేమణుల పలుకుబడి యెక్కువ 

నుండెను, 

ఉపనిష త్కాలిన బుసులు 

“వేదములనుండి యుపనివ తులు, వానినుండి బౌద్ద 
జై నములును యుద్భువించి నవి. అందుచే నివి యన్ని యుగాడ్ 
వె దికములే యనెడు భావము నేటి పజలలో నున్నది. కాని 
బౌద్ధ డై న పరంపర - వేదములు, నుపనివ తులు వీనినుండి 
రాలేదు. వేదకాలమునకుముందు మధ్యహిందూస్థానమం 
దుండిన బువమీమునుల సం పదాయమునుండి యావిర్భోవించి 

నది. ఈ విషయమింకనూ విపషులముగ దబైని విమర్శింపంబడును, 

ఉపనివ తులయందు వరి ౦షపంబడిన _బాహ్మణుల స్థితిగతులు 

బుద్దుని కాలమం దెట్టుండెనని నొంత పర్యాలోకింతము. 

ఆరణ్యకములు - నుపనిషత్తులు బుద్ధుని కాలమున 

కెంతో వెనుక రాచింపంబడినవి. ఈ విషయము స్సు “హింది 

సంస్కృతి, మనియు, నహింని యను పు_స్తకమున ( పేజీ; 

49-50) నిర్లరించితిని, కాసి - బుద సమకాలికములె న ధి” ధి” యా 
యుపనిప, తులయందు వర్టి ౦పంబడిన _బాహ్ముణులవలె గాం 

దబు వి పులును, క తియులును జేవించుచుండిర ని నమ్ము 

టలో గొప్పకోధ యేమియుశేదు. వీరిలోను జాలవింది 
హోమహావనములు వదలి పెట్టి శుద్ద, శమణులై నవానే. జాతక 
ముల బట్టి యా విషయము నిక్కచ్చి) గాం చెలియును. 

'నంగుట్టజాతకము” లోని యీ కథ (114) జూడుండు, 
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(బైహ్మదత్తుని కాలమున వారణాసియందు “క "దిత్య 

కులమున బోధిసత్వుండు జన్నిం చెను. అతని జన్మదినము 

నం బే దల్లి దం డులు జాతాగ్ని నెలకొల్సినారు, బోధి 

సత్వం బదునాజేండ్ల వాండై నవీదప నతనితో వారన్నారు: 

“నాయనా నీజన్టదినమం దీయగ్నిని నెలకొల్పితిమి నీవు 
గృృహస్టండ వై నపుడు వమూండు వేదములు జక్క- గా నేర్చి అమా 

యగ్ని నర్చింపుము. (బ్రహ్మలోక పరాయణుండవుటకు విచ్చు 

యున్నచో నీ యగ్నిస్తై కొని యడవుల శేగి దీనిని శద్దతో ( 

బూజించుచు _బహ్మ లోకము లందుము.”” 

బోధిస మునకు గార్హస్థ్వ్రము రుచింపతేదు. అవండు 

దన జాతాగ్నిని 7 కొని యర ణ్యమును జ రెను. ఆ| శమమును 

౫గట్రికోని యగ్ని సేవాపరు.డై నాయడు. ఒకనాడు బోేధిస తున 

కొకరతు యెద్దును దవ్నీణగా నిచ్చెను. దానిని బలియొసంి 

యగ్నిని బూజింపవలెనని బోధిస త్తు(ని యిచ్చ. కాని యా 

(శమమునం దుష్పులేదు. ఉప్పూ గొసివచ్చుటకై యతే(డు 

(గానుమున శే7ను. ఇంతలో. గొందబటు దొంగ లచ్చటికి 

వచ్చిరి. వచ్చి యాయెద్దును జంపి, యా యగ్నియంచే గాల్సి 

కొని డిన్నంత తిని తక్కినదానిని దీసికొని వెడలిపోయిర్, 

బోధిసత్తుుండు దిరిగి వచ్చెను. ఆశమమునం బెద్దు 

యొక్క యముకలు, గొమ్ముులు, గెట్టలు బడియుండీ నవి, 

బోధిస తుం డిట్లనుక్ " నెను, “ఈయగ్నిహో [తునకుం దనబలిని 

రశ్నీంచుకొనుటేే యోగ్యత లేదు. ఇక నన్ను రకశ్నీంచునా!” 

బోధిస తుం డా యగ్నిహో[ తు నెత్తి నీటిలో వేసెను. బుముల 

మార్గము ననుసరించి త పశ్చర్యకు మొదలు బెట్టినాండు, 
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బుద్ధుని యా యువబేశములువిని “యురు వేలకాశ్య పి 

“నదీకాశ్య పి “గయాకాశ్య పులు మువ్వురు _నాహ్మణులు 

[శమణులై నారు. వారు దమ యగ్ని హో, తములను నదిలో. 

జాణ వేసిరి. 

ఉపనిష [దుషులు 

కొందరు _వాహ్మ్ణులకు, (శమణధర్నము ఇభాహోట్ర 

ముగ నంగీకరించు ధ్రైర్యములేదు. వారు వైదిక యజ్ఞ యాగ 
ములకును [శమణుల త త్రృజ్ఞానమునకును నడుము నూగిస 
లాడు చుండిరి. అశ్యమేధము మొదలైన వాన్నివై రూప 

కాలం౦ంకారములు గావించి వానినుండీ ద_త్త జ్ఞానమును లా 

టకు (బయల్నించిరి. బృహదారణ్యక ము యుక్క_ మొదటి 

యధ్యాయనునందలి రెండవ _బాహ్మ్ణమున నొక బువీ. 

యిట్లనుకొ నెను: “ఈ జగ త్తున నుత్చ తికి బూర మేదొక్క- 

టియు లేదు. భుజించు నిచ్చతో సర్వజగ త్రును మృత్యు వె 

యా కమించును. భుజించు నిచ్చే మృత్యు వసి సదు, 

దానికిం దానాత్శవ త్తు గావలనని 'కామని బాడనును. పెద్ద 

యజ్ఞ ముచే నేను మరల యజింతును ఇ ట్లామృత్యు వు 
దలంచినది. ఈ కామనతోనే యది యలసెను. మృత్యువు 
దపము సేయ మొదలిడినది. తపస్సుతో తప్తమైన మృత్యువు 
నుండి యకోవీర్యము లుత్పన్నమెనవి. [పాణమే యశో వీర్య 
ములు. [పాణము శరీరమునువదలి వెడలుచుండగా నా (_పజా 
పతి శరీర ముబ్బినది. అశ్హైనను దాని మనస్సు నరీరమం బే 
యుండెను. *నా యీ శరీరము మేధ్యమగుగాక. దానితో, 
నే నాత శ్రైనంతుం డగుదును,” అని యతడు కామించెను, ఏ 
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కారణముచే నీశరీరము యశొ వీర్యము లెగిరిపోవుచున్న ప్పుడు 
జలించెనో, యుబ్బెనో, యా కారణమున నది యశ్యమె 
నది. వ కారణమున నది మేధ్యమైనదో, యా కారణమున 

నశ మేధమున కశ మేధత్యము సిద్ధించినది. ఈ యశ మిట్టి 
దని యజెంగిన వాడే యశ మేధజ్ఞుండు.”” 

దీనితో నశ్వ మేధ మిషచే త పశ్చ ర్యా | పధానమెన 

యహింసాధర్మ్మము వివరించు పయత్నములు గోచరించును. 
తినుటకె గలుగు కామనయీ మృత్యువు. అది యాత్మవంత 
మయ్యె ననగా, వ్య క్రి త్యమునుబాందె ననుట, దానికి యజ్ఞము 

సేయ కోరిక బూడమెను. ఆ యిచ్చనుండి యశ్ పీర్యము 
లను గుణములు గల్లినవి ఇవియే (పాణము. ఇవి లేచిపోయి 
నప్పుడు శరీరము చచ్చి యుబ్బిస ట్లుండును. అపు డది గాల్చి 
"వేయుట ే యర్హ్భృము. ఈ తత్య మెజింగినవాజే యశ 

మేధజుండు, 2 

ఛాందోదో్యోగమునందు “బవాహణ జాబాలి” యరుణ 

పుతునితో నిట్లనెను: “గాతమా! ద్యులోకమే యగ్ని. డాని 
కాదిత్యుండె సమిధ. కిరణము లే ధూమములు. దివసమే జాల, 

చందుండే నిప్పు, నకు తము లే స్ఫులింగములు. (చా, ఉ.5,ఉ) 

_బావ్మాణబుషుల మనస్సుల వై (శమణసంస్క్యుతి యెంతపని 

చేసినదియు6 బై యుపనివ ద్భాగములచేం 'దెలియునుగ డా ! 

కాని వ్యవహారమునం దిసత్యమును చవాహిరముగ సమ ౮ 

చుట వాది కీష్టము లేదు. అందుశే వారిట్లు రూపకములు 

గూర్చ్చరి, 
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ఉపనిష(దుసులుగూడ జాతిభేద మంగీకరింపరు. 

పూర్వునై న బుపిమునులు, (శమణులు, నుపనిష[దు 

వులు వీరందరి శేక వాక్యతగల విషయ మొకటున్నది. అది 

జూతిభేదముల గమనింపకుండుట. మాతంగబుపీకథ ముంచే 

వచ్చినదిగదా ! దానిచే బువులు మునులు వీరియందు జాతి 

శేదములబేదవి చెలిసినది. (శమణులయందును లేదు. ఉపనివ 

(దుషులుగూడ జాతిభేదము నంతగా లక్కగొన్న వారు కారు. 

సత్య కాముండు దనత ల్లి జాబాలి నడిగినాండు: 

“అమ్మా! అహ్మాజ్ఞానముననై. నొ కాౌశయున్న ది, నానో త 

మేదియో దెలుపుము,’”” అపుడామె పలికెను: “నాయనా ! 

అది నాకు దెపియదు. వయస్సున నే ననేకపుగుములకడం 

జరించితిసి. (బ హ్యహం చకంతీ) దానితో సీను జనించితివి. 

క్స్ గోత్రము నా శెబ్లుదెలియును ? నాపేరు జాబాల. ర్ జేరు 

సత్య కాముడు. కనుక నిచేను “సత్య కామజా బాలుడిని 

జెప్పుము. 

సత్యకాముండు హోరి, దుమత గాతమునికడ కేగెను. 
_బహ్మజ్ఞూనము దెలిసి సికొనుటకె మోూకడ కరు 6 

అతండ నెను: 

"దెంచిలిసి.” 

కళను నర్ (తే మేమి ౪ 

“న్యామిా ! | నాకది తెలియదు. నాతల్లి నడీగితిని, 

ఆమె యిట్టన్నది: “నేను వయస్సున ననేక పురుషులతో 

నుంటిని. అందుచే సేనో తము నేనెజుంగను. ఎవరైన న్నో త 

వుడిగిన నాపేరు సత్య కామ జాూబాలుండిని పలుకుము.”” 



బుద్దభగవానుడు 137 

గాతముండు సెలవిచ్చెను. నాయనా! నివు సత్యము 

నుండి వంచితుండవు గాలేవు. అ, జాహ్మణున కసత మం 
శక్ష్ళముగాదు., సమిధలు దిసికొనిరమ్ముు. వీ కుపనయనము 

గావింతును.*ఆబువీ. సత్య శామున కుపనయనముం జెసినా6డు. 

(ఛాం. ఈ 4-4) 

గుప్త లకాలమునుండి జాతిభెద మభివృద్దమైనది. 

ఈపదిపుదుములు జూతి చేవమువు గాద్దిగం వాటించు 

చున్న_ను వారు జాతికన్నను సత్యము నెక్కు_వ౫గ గారవించిరి, 

ఈ వఏషయము సత్య కాముని వృ త్రాంతము డెల్పినదిగ దా | 
ణమ 

_ కొని యీ యువనిషుద్భాగ మును సమనర్ధయింపం జూచిన 

శ్రాద రాయణవ్యానులు లా భాష్య కారుండైన శంకరులు, జాతి 

భేదమును సమర్థిం చుట కెంత * యగవాట్టు” బడిరో గమ 

సింపుండు. 

ళో శ్రవణాధ్యయనార్భ (పతిషేవాత్ స్కృ తేశ్చ (ఆ|| 1,8 38) 

వ్యాః- ఇతశ్చ న శూ(ద్రస్యాధికారః. యదన్యస్మృతేః శనణాధ్య 

యనార్ధ (పతిషేధో భవతి. వేద శ్రవణ ప్రతిషేధో వేదాధ్యయన (పతిషేధః. 

తదర్భజ్ఞానా నుష్టానయోశ్చ (ప్రతిషేధః_శూ(ద్రసన్య స్మర్యతె. శ్రవణ ప్రతిషేధ 

సావతీ “అథాన్య వేద ముపశ్ళ ఇతః తవు జతుభ్యాం కోత _గప్రపూరణం” 

ఇతి. “వద్యుహా వా ఏతత్ న్మళానం యమ్బాదః తస్మాత్ భాదసమీపే 

నాధ్యేతనకిం” ఇతి చ, ఆతయెవాధ్యయన (ప్రతిషెవః. యస్య హి సమీపే పి 

నాధ్యేతవ్యం భవతి స కథ ముత మధీయోత ? భవతి చ వేదోచ్చారజ 

జిహ్వోచ్చేదో ధారణే శరీర" భేద ఇతి. ఆతఏవ చార్జా దర్శజ్హానానుషానయో।ః 
థి” (4 థి 

ప్రతిషేధో భవతి. “న ళూూదస్య మతిం దద్యాత్” ఇతో, 

(బహ్మసూద్ర శాంకరభాష్యము, ॥ అ॥ 1. 3. 38) 

(18) 
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(దీనిచే భూ దునకు _(బహ్మృజ్ఞానమం దధికారము నిమే. 

ధింపం బడినది. త వణాధ్యయనములందు వానియఫికారమును 

సతి నిషేధించినది. కనుక దాని యర్దజ్డూ నమును, ననుస్థూన 

మును ళూదునకుని2 సధింపబడిన క్లే, “వేద నాక్యమునువిన్న చో 

వాని'చెవియందు లక్క, నీసము పనిని గజఅగించిపోయవ అను.” 

యను స్మృతి ఎ”క్యము చేత వేదమును వాండు వినరాదని 

శాసింపబడ్డది. “శూ|దుడు గాళ్ళుగలిగిన స్టృతానము. వాని 
దగ్గర వేదాధ్యయన మేనే నీయ రాదు చేసినచో వాండు వినును 

గదా!” అను వాక్యము చేత వాసి కధ్యయనము నిసెధింపబడ్డ ది, 

'ఎవనిదగ్గర వేదము నితరులుగూడ నధ్యయనము “సేయ రాదో 

యేట్లి నాయడు సయము౫ వేదాధ్యయనమున కరు డగునా | 

శూ దుండు వెదము నుచ్చరించిన వానినాల్క-. నోయవలెను. 

"వేదమును ధరించిన శరీరమును చేదింపవ లెను.” యనిజెప్పం 
బడినది. దీవిచే ఛూ దునకు నేదానుష్థానము, తదర్గజ్ఞానము 

గూడ నిషెధింపంబడినది. ) 

శంకరులచే శూ|దులను మోసగించుట కాధారముగ 
నివ్యంబడన. గాతమధర్శ్మనూ తము మొదల లై_న| గంథములు 

గు_ప్పకాలము నాటివి. అనయా సముదగు ప్రుయు (కీ! శ॥ 
4 వ శతాబ్దము) మొదలు శంకరుల కాలము (క క్ 9వ 
శ తాబ్దము)వరకు. ఈ కాలమునందు _బాహ్మణులు శూ దుల 
యధికారనునణంచి దమ వర్చస్విత్వమును స్థ బావించికొనుటకుం 

ది వముగం _బియతల్నించిన ట్టున్నది, ధర్మసూతశారునికాల 

మునకు, సలా ం్రనారా మన'బేశమునందు. (బవేశింపనేలేదు. 

శంకరుల కాలమునకు వారు భారత చేశమున (బవళించి సింధు 
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[పాంతముల నా కమించికొన్నారు. ఆ నెలలలో వారిధర్మము 

బిచారమెగు చుండెను. నిజముగ. జూచినచో జాతిభేదములు 

బోవిడిచి మానవ సమానత్యమును బోధింపవలసిన కాలమది, 

కాసి శంక రాచా ర్యాదు లట్లు సేయక జూతి భేదము నెడు (బాత 

గుజ్జమువై ననే జోరుగ సవారి సాగించిరి. డాని దుష్పరిణామ 

మును చేశ మెట్టనుభవించినదో జర్మిత జెప్పుచునేయున్నది. 

స్రీల సంఘము 

తపస్స్యులై న బువీమునుల కాలమందుంగాని వైదిక 

బుముల కాలవుందులాసి (ఎ త్యెకముగ శ్రీ లసమావేశములు 

జరుగలేదు. గార్జి, వాచక్నమవి ముదలగ్యక్ర్రీలు జ్ఞాన చర్చ 

లలో బాల్లొన్ననుశ వారికిం _బ త్యేకసంఘములు లేవు. 

తలో (ప ల్యకసంఘములు బుద్దునకు 1,2 శ తాబ్రములకు 

ముంచే దయారయ్యెను. పనిలో మిగుల _బాచీనము జైన 

'్రీలసంఘముగ 6 దోచును. జై_నసాధులు వాదములందు XE 

వారు. ఈ విషయమ్ము “భా ద-కుండలకేశి4 వంటివారి 

చర్మితలంబట్టి చెలియును. ళ్ 

పూర్యబుము లడవులం దుండి [(గౌవుముల శకెప్పుడో 

వ్ న అదషా ల్ వచ్చెడివారు. అందుచే త సంభస్ట్రాపనము వారికి శక్యను 

గాశేదు. [శమణులు (గామసమో పములందు వసించెడువారు. 

వారు (ప్రసంఘములను స్థావించిరి. ఆ కాలమున కవి యవస 

రముగంగూడ నుండెను. బౌద్ద, డైన వాజ్మాయమును జదివి 

దంల అలం టా 

* బృ. ఉ గీ-6.1! ఇత్యాది; 

0 “బౌద్ధసంఘాచాపరిచయ), పుట 214 = 21? చూడుము. 
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నప్పు డాకాలమునందు క్ర్రీలును బుకుమలవలెనే యృగగా 

మినులుగ నుండిరని చెలియును. దీనికిం గారణము గణసత్తాక 

రాజ్యములందు శ్రుతః జక్కని స్వాతం త్య ముండుటయే, 

బుద్ధభగవానుండు “వజ్జి జనులయున్నతికి 'యేడునియమము 

లేర్చోరచెను గడా |! హెనిలో 'శ్ర్రులను గార వముగయజూడవ 

'లెను. వివాహితులుగాని యవివాహితులుగాని ఊరంవె నేవిభ 

మైన బలాత్కారమును మోపరాదు* యనునది యైదవ 

ఏియముము. 'వజ్జ' జనులు బుద్దుని మరణపర్యంతము యా 

పియమములనే రె యనుసరించిరి మల్ల రాజ్యముగూడ నిళ్లే 

ఠా ల మానమును మన్నించెను. అంగము-కాశి-- -శాక్యము- 

కోలీయ యీ గణస త్తాక రాజ్యముల సస్యశంత్యము భగ్న 

మైనది. ఇవి యితరములతో. చేరిపోయినపిగచా! కాని యంత 

సతరా్ల వ్యవ నారిచేతులంచే యుండెను. అందుచే నచ్చట 

గూడ యై స్వాతం క్యే మెరకు వగ దెబ్బదినలేదు. 

గధ కోసలములం చేక సత్ర్తాక పద్ధతి దృఢముూాల 

మయ్యెను. కాని యా రాజులు గేణసతాక నియమములను 
సమూలముగ విస ర్తి ంచినవారు కారు. బింబిసాగుయచుగాని 

[ప సేనజి త్రుగాని శ్రీలను బలాత్క_రించి యవరోధములం జేర్చి 

కొనినట్లు నిదర్శనములు లేవు, 

కొన్ని యేకస త్రాకములలో స్త్రీలకున్నగౌరవము 

గణసత్తాక పద్ధతినళించి యేకసత్తాకము నెలకొన్న 
కొలందియు శ్ర్రుస్యాతం[త్యము బంధిత'మై పోయెను. కాని 

గొన్ని రాజ్యములందు మాతము వారి గారవము వీసరవోవ 

లేడు. ఈ (కింది యునా్శాదయంతి కథ జూడు,డు,. 
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శబోధిస త్రుండు “నవి రాజకులమున జన్నిం చెను. అపు 
డతనికి _శివికుమారుడినియేం జోరు. శివిరాజ చేనా పతికి 
గూడ నొకప్వుతుం డుండెను. నానిసేరు *అభిపారకుండు. శివి 

కుమారుడు - నభిపారకుండు పరిర్వురు సవయస్కు_లు. అర్య 

రును దఠుశిలయంచే జదివిరి. తండి యనంతరము శివి 

కుమారుడు? రాజై నాండు. తం డివెనుక “నభిపారు(డుిను 

నేనా పతి యయ్యెను, ఆధభిపారకుని భార్య “యున్నాదయంతి. 

అమె యొక సెట్టపిడ్డ.. చక్క-ని యందచందముగలది. ఒక 

నాండు రాజు నగరపు దశ్నీణమునకు వెడలెను. గవాకుము 

నందు సిలువంబడిన 'యున్నాదయంతి” వానిగంటంబడీనది _ 

చూచినది దడవు రాజున కామెవై చిత్తము వాత్తెను. రాల 

రాగ వలపు గొలండదికిమో టి యాతండుమంచము వట్టనాండు. 

సేనాపతి కీ వర్తమానముం చెలిసినది. వా(డు రాజుతో 
“మారునా భార్యను గహించి యోాదై న్యమును వడువుండిని 

'మొజపెన్లైను. ఈ మాటలతో రాజునకు. చెలివి గల్లినది.' 
“అభిపారకా! నా నడత శివికుల ధర్మము గాదు. నేను. శివి 

వంశ జాతుండను. ఆధర్మమును బాలించుట నావిధి. నాచి త్త 

వికారమునకు చేను వళుండనై. పోరాదు.” యని పలికినాండు.. 

ఈ కథ చాల పెద్దది. -ఈ కథను వాయునాటికి గణసతాక 

పద్ధతి యెంతో నళించివది. కాని శివికవూరుని వంటివారు 

మా తము గణసత్తాకమందున్న ప్రులగౌగవమును సంపూర్ణ 
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ముగ రశీంచుచునే యుండిరి. “సర్వస తాధి కారము” వారి 

యడందలందు. బళుత్యమును (బేశేపింపలేదు. ధివికుమారుని 

యు త్రర మో (కింది “గాధా” రూపము బెల్పంబడినది. 

* నేక్రాపిత్రా ఉగ్గతో రట్టపాలో 

ధమ్మం శివీనం అపచాయమానో। 

సో ధమ్మ మేవాను విచింతయంతో 

తస్మా సే చిత్తవసే న వ ల॥[” 

“నేను నివివంశచేతను. వీతను. రాష్ట్ర )పాలకులలో న్మృగగణ్యుం 

డనుకనుక్ శివివంళీయుల ధర మును నేను గారవింపవలెను. 
చి_త్తవ కారములకు వళుండ నై పోరాదు,” 

బాల్యవివాహముల. [పథ 

వెని వివరించిన యాధర్శదృష్టి బౌద్ధ రాజులయందును 
గొంతవర కుండెను. కాని దీనితో వేరొక దురావారముం 
గూడం (బబలినది, (బహ్మ్ చేశమునందలి రాజులు వివాహీత 

లన ఢ్రీలజోలికి వచ్చెడువారుగారు. వాగు వివాహితలను 
శుద్ధాంతములలోం 'బేర్చికొనుట లేదు. ఒకపురువుండు ని 

వివాహమాడి వదలి పెట్టినవో నాతగవు రాజువద్దకు వచ్చినా 
ముగవా. డొెనర్సిన తప్పిదము ఫరోరముగ చనెంచంబడెడిది, 

కాని యవివాహిత న్ర్రీలనుమూ త్ర 'మెత్తుకొనివోవుట సహజ 
ముగ నుండెను. వెండి గాకున్న-వోం దమబిడ్డ సెత్తుకబోవు 
నేమో యను భయముతో. దల్లి దండులు జిన్ననాటనే బెండ్లి 

యొనర్భి మంగ ళస్ఫ్నూ తములు గభమ్లున బూన్ఫించుచ్చ్లుండిరి, 
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ఈ లగ్నములు నిజమైనవి ౫ావు. ఆడపిల్ల లత్తవారిం 

థఢకు బోవుట లేదు. ఇం లేగాదు. వయసువచ్చినవీదపం దొలుత 

జరిగిన లగ్న మామెకు సమ్మతము గాకున్న చో వెజొకలగ్న 

మునుం జేసికొనవచ్చును. శేవలము రాజుల గండమునుండి 

దప్పించు కొనుటశే దొలుతటి లగ్నము. హీిందూస్థానము 
నందు మా|తము జబాల్యవివావాములు వాడుకలోనికి వచ్చు 

టకు యిదియే కారణమని జెప్ప లేము. కాని, బాల్యవివాహ 
పద్ధతి బుద్ధుని కాలమున సార! తికము గాదనియు ' నేకసతాక 

పద్ధతి బలిసిన పిదప నిది ధర్మామయ్యెననియు నూహింప 

వచ్చును. హందూస్థానమునందు గణసల్తైక పద్ధతి (ప్రబలముగ 

నున్నప్పుడు బాల్యపవాహము లుండ లేదు, 

నాలుగు దెజ(గుల (శ మణ, బాహ్మణులు 

బుదుని కాలమందు శమణ బాహా ణులు నాలుదెజం 
య ౮ ద 

గుల వా రుండిఏి. విటిసిగురించి బుద్దుండో "క రూపకాలంకార 

మల్లైను. ఈ విషయము “మజ్జి మని కాయము” లోని “నివాప 

నుత్తముిన వచ్చును. దానిసారాంశే మిది: 

బుద్ధభగ వానుండు (శౌవ_స్తినగనరమునం *దనాధ 

పిండికు'ని యారామమం దుండెను. అపుడుభితువుల నుద్దెశించి 

యాత డిట్ల నెను. “నాయనలారా |! పచ్చనిగడ్డగల పాలము 

లను- బెంచుమనుష్యుండు మృగములపై ని గదుణతో వానిని 

'బెంచుట లేదు. ఆ పొలములందలి గడ్డిని డిని మృగము లున్న 

శమ్ములె దనకులోంబడునను నూవాతోనే చెంచుచున్నా డు” 
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 ఛికువులారా ! కొన్నిమృగము లాపొలనులందు గడ్డి 

దినుచు మదించి మతిదప్పీ యామనష్యునకు దొరకినవి. దీనిని 

జూచి గొన్ని మృగము లిట్లుదలంచెను. “ఈ పొలమున గడ్డి 

దినుట మంచిడిగాము.” వెంటనె యామృగములు భాలమును 

విడచి యరణ్యమును జేరెను. ఎండకాలము వచ్చినది. వాని 

కడవులందు గడ్డిదొరకుట లేదు. నీరుగూడం గణవై నది. అవి 

బక్క-చిక్కిపోయినవి. చేయునది లేక వెనుకకువచ్చి యాపాల 

మున గడ్డిసిదినుచు వానికింజికి పోయినవి. మరికొన్నిమృగము 

లీరెంగుదెణుంగుల మృగములయవస్థను జూచినవి. అవి యా 

పొలము పక్కనే యడవియందు వసింపం దొడలౌను. అపు 

డపుడు పొలమునకు వచ్చి జ్యాగత్తగ మేయుచు వానికి 

జిక్క-క పారిపోయెడివి. కొస్నిదినములకు వాని కామృగము 

లున్న యడవిజాడ దెలీిసెవు. వాండు వలపన్ని వానిని (గవాంచి 

నాండు. మరికొన్ని మృగము లుండినవి. అవి ఏనియన్ని టి 

కంకును జూలిహుపారైైనవి. ఆ మృగములు దమ నివాస 

మును భాలమునకు దూరముగ నట్టడవిలో నేర్పఆజుచుకొన్నవి. 

దినమును బొలమునకు వచ్చి గడ్డిదినుచు జాగ త్తగం జెంగి 

పోయడిని. వాని “పతా యామనుష్యునకుం "జెలియ నేలీదు. 

నాయనలారా! యాయలం౦కారమున కరమేమి? వివ 
థ్ 

రిం చెచదనుఏనుండు. పొలమును బెంచిన మనుష్యుండేమారుండు. 

ఏ |శమణులు విషయ సుఖములందే యానంద మున్నదని 

యూహించిరో వారు మొదటేమృగములు. విషయసుఖము 

లకు భయపడి యడవులబట్టిన వారు రెండవగుంపులోని మృగ 

ములు. వారు సర్వసుఖముల చేతను నంచితులు, వ్యశమణులు, 
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విషయములు జ్యాగత్తగ ననుభవించుచు “నీ జగము శాశ్య 

తమా! యశాశతమా! ఆత్మ యముగదొమా! నాశవంతమా!” 

యనెడు (బశ్నలతోవాదవివాదముళొనప్చృచు గాలము వష 
ళ్ తై 

మొన ర్రురో చారు మూండవగుంపు. వాద వివాదములకు 

లోయిడక దమ యంతఃకర ణములను శుద్దముగ నుంచుకొను 

టలో నెవరు నిరంతర జాూగరూకులో యట్టి శమణులు నాల్లవ 

గుంపులోని మృగములు, 

ఈ సు త్రమునందుం జెప్పంబడిన మొదటి |శమణ 

_బాహ్మణులు వె దికులు. వామ యజ్ఞ యాగము లే, సోమపా 

నమే ధర్భసర్యస్యమని (భమించు చుండిరి. వై దికహింసను, 

సోముపానమును నిరసించి యడవులకువెడలి కాయగసురులు 

భుజించువారు _ చెండవ తెగవారు. వారరణ్యములందు ఫుల 

మూలములు సదా లభింపకుంవుట చే యంబలి కై, యుష్పుకె 

(గామముల కరుదెంచి _వపంచపు వలలో. దగుల్కొ-ను చుం 

డిరి. దీని కుదాహరణ మింతకుముందే యొకకథను జెప్పి 

తిని. కాయగ సురులు దిను ఏ బుషుల మార్లమును విడచి 

యెవరు భిన్న భిన్న శేమణసం| పడాయముల నాశయించిరో 

వారు మూండవ తెగవారు, ఈ పరి వాజకులు నట్టడవులలో 

నుండక ' నగవములం బే వసించుచుండిరి. కాని ఏీకికున్న పిచ్చి 

యుక టి. “అత్మయున్న దా!” వేదా! యను వివాదములతో 

ఏరికిం 'జెరపీయుండదు. అందుచే వారి కాత్భళుద్ధి యేక్చ 

(19) 
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'డెడిదిగాదు. వారు మారునివలలోం దగులొ-న్న వాళే, 

బుద్ధుడి నిరర్థక వాదము లనన్ని టిని ద్య జించి యధ్యాత్శ 

వః మార్షమును కోధించెను. అతండు భికునులను నాల్లవ 
శమణ _(వాహ్నణులలోం జేర్సినాండు. బ్రతర శమణ 

(బాహ్బ్ణుల యాత్చ నాదమునకు బుద్ధుని యాత్చవాదము 

నకు భేద మేమియో బెని వివరింతును. గా నాల్దువిధము లై న 

(శమణయాహ్మణులలో నుపవివష, దుములు జేర లేదు. అందుచే 

నుపనిష తలనుండి బౌ "ద్దధర్శ మావిర్భవిం చె ననెడు కల్పన 

"కేవలము నిరాధారము, 



నాల్గవ ప్రకరణము 

గౌతమ టోధీస త్తు(6డు 

గతముని జన్మతి థి 

_ గౌతముని జన (తిథికి సంబంధించి యర్యాచీనపండితు 
లలో ననేకములు మతళేదములు. “దివాన్ బవహాదూర్ సామి 

కన్నూ ల్ల” గారు బుద్దుని పరినిర్వాణము E పూ॥ 4785 వ 

వరమని నిర్ణయించిరి. మరికొందరు కీ! పూ॥ 496-87 వ 
వర్ష మం దనిరి. కాని నేడు బయలుపడిన విషయములను బట్టి 

దీపవంశ, మహోవంశములందు జప్పంబడీన పరిసిర్యాణతిథియె 

సరిగా దోచుచున్నది.*శ ఈ (గంథములంబటి బుద్దుని బరి 
నిర్యాణము Et పూ॥ క్శీకి వ వర్థమునందని డెలియును, ఈ 
వర్గ మున బుద్ధుని నిర్యాణము జరిగియున్న చో నతని పుట్టుక 
క! పూ॥ 628 వ వర్షమునం దగును, 

బోధిసత్తుండు 

జన్మ మొదలు “సంబోధి” పర్యంతెము గాతముని 

బోధిసత్తు పండని బిలచుటయే | బా-చీనుల బరిపాటి. పాలీవాజ 2 
యమందు జాల పాచీనమైనది 'ను_త్తనిపాతము”. దానిలో 

“సో బోధిసతో రతనవరో ఆతుల్యో 
మనుస్సలోకే హితసుఖతాయ జాతో 

సక్యానం గామే జనపదే లుంబి నేయ్యు” 

* The Early history of India, by V. A. Smith 
(Oxford 1924)  P49-50 
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_కేవ్వరత్నమయువలె సతుల్యుండైన బోధిసత్తుుండు “లుంవీసి” 

జనపదమున మానవుల సుఖముక్"అ కై జన్నించెనని గలదు. 

బోధియన6గా మానవుల నుద్ధరింపవ లెనను జ్ఞానము. దానికే 

యత్నించువాండు సత్తుండు. మొదట మొదట గౌతముని 

జన్నృనుండ్ యతనికి *సంబోథి" జ్ఞానము గలుగువరకు, బోధి 

సత్తుండను విశేషణము వాడంబడుచుంజెను రాగ రాగ 

గాతము6 డీ.జన్నకుముం దనేకజన్నలు గైకొనెనను గల్బన 
బయలు బేరినది. అటుపవీదప, నతని పూర్యజన్నవృ త్తాంతములు 

వివరించు నెడలంగూడ నాతనిని బోధిసత్తుుం డనియే నిలిచి 

నారు. అతనిపూూర్యజన్నకథలు జాతకములందు సం[గహంపం 

బడినవి. ఆక థలలో నెవ్వడు |పభాన ప్మాతముగ నుండునో 

వానిని బోధిసత్రు్యండని విలతురు.*శ ఒకవేళ నా కభథయందు 

యోగ్యపా త యదియు బేకున్న చో, చేవనచేవతకో- యట్టి 

మరియొక వ్య క్షికో-బోధిసత్తుండని పేరు వెట్టి యేదో యొకరీతి 
యతుకులబాంత దయారు సేతురు. గాతముని జన్మ మొదలు 

కొని బుద్ధ త్య పర్యంతము బాధిసత్తుండ ని పవిలచుటలో. గొంత 

న్యాయ ముండవచ్చును, కాని, పూర్యజన్నములతోలహాడ 

సీవి శేషణము ముడి వెట్టు టంతజక్క_గ నుండదని నాయూహ, 

బోధిసత్వుని కులము 

బోధిసత్తు (ని కులము, బాల్యము, వీనినిగురించి, “దివి 

టఉకము లందు. జూలగొలంది గలదు, ఈ మా తముగూడ 

(బసంగ వశమున నుప చేశింపంబడిన సుత్తములం దక్క డక్కడ 

వచ్చున చే. ఈ విషయములకును, “అట్టకథిల యందు వచ్చు 
బలల అరక ఆశల కకక ara న. oy 
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వానికి నప్పుడప్పుడుం జాల యనన్వితస్థితి యేర్పడు చున్నది. 
కాన, నీ పరస్పర విరుద్ధ విషయములు జక్క-గ వితర్కి-౦చికొని 

నిగం చేల్సికొనుట మచిది. 

“మజ్జ మనికాయముి, , యొక్క. 'చూళదుక్స క్టంధము" 

పి సు 'త్రమునకో సంబంధించి న యట్టక థలొా గాతమ 

కుటుంబ విషయ మిట్లున్నది. 

శుద్దోదన, శుక్లోదన, శాకో్టదన, ధోతోదన, యమి 

తోదనులు యేగురన్నదమ్ములు. అమితా చేవి వీరి యనుంగుం 

జెల్తెలు, తిమ్య స్థవిరుC డీమె గారాబు కొడుకు. రో 

నందులు శప నుని గొమరులు. శుకోదనుని కొమరులు 

మహానామా నిరుద్ధులు. ఆనందస్థవిరు;డు అమలతో దనన 

కొడుకు. ఇతండు బుద్ధునికన్న జిన్న వాడు, మహానాముండు 

బెద్దవాండు. 

ఈ యన్నుక్షమణికను బట్టి, యమితోదనుం డందర 

కన్నను జిన్న వాండు. అతనికొడు కానందు(డు. బుద్ధునికం కె 

జిుతేయగుట దగినటే, కాని *మనోరధపూరణి” యట్టకథ 

యం దనిరుద్దని గుణించి. జెప్పూచు “అమితోదన సక్కే_స 

హే! పటీసంధింగ లే ౯” (అమితోదనుండు శాక్యులయింటి 

యందు బుశ్లైను.) యని యున్నది. ఒక్క బుద్దఘోపాణా 

ర్యునిచత నె రచింపంబడిన రెం డట్టకథలయందే సీ రీతి 

వైరుధ్య ముండుట వింతయే. మొదటియట్టకథలో నానందు. 

జమితోదనుని గొడు కై నట్లును శెండవడానిలో ననిరుడ్ధుం 

జాతని గొడ్భుక్తై నట్లును గనపడుచున్నది. ఈ విరోధమునుబ్మ 
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జూచినచో శుక్లోదనాది నామములుగూడ గల్పితములేనా” 

యని దోపకమూనదు, 

బోధిసత్త్వుని జన్మస్థానము 

వె ని చెప్పిన సు త్తనిపాతముయొక్క- యవతరణికలో 

బుద్ధుని జన్నస్థానము “లంబినిజనపదివమని _ జెప్పంబడినది. 

నేండుగూడ నాస్థలమును “లుంబినీ బేవి యని బిలతురు. అట 

నొక శిలా స్తంభ మున్నది. ఈ నడుమనే దానిని భూమినుండి 

దవ యె త్తిరి. చాని నశళొకుయ దయారు చేయించెను. ఆ 

_స్తంభమువై నీ రీతి జెక్కంబడియున్నదది. “లుం్నిని గా మే, 

ఉబాలిశే కఠే” దీనితో బోధిస తుని జన్థస్థలము లుంపబ్ని 

య నెడు పల్లెయని స్పష్టముగ దా | 

ఇతరసు త్తములలో ననేక చోట్ల వముహోనావు ఆాక్ష్యుండు 

గపిలవ స్తువునం దుండెనని 'చెప్పంబకుచుండెను. కాని శుద్ణో 

దనుడు కపిలవ స్తువున నివసించెనని “మహావగ్గము*నందు 

దొడ్డ యున్దేఖముగలదు. “లుంబినీ గామము” “కవిలవస్తువు” 

వీని నడుమ 14-15-మైళ్ళ దూరమున్నది. శుద్బొదను డప్పు 

డప్పుడు దన “జమిందారీ మైన లుంబినియం దుండెడివాం 

డేమో! అట్లాక సారి యున్నప్పుడు లుంబినిలో బోధిస తుండు 

_ జన్చించియుండును. కాని *'యంగు త్రరనికాయము నందలి 

తికనిపాతములోని 124 వసూ తముచే సి యూహాకుంగూడ 

బాధగ లుగుచున్నది. అది యీ [క్రింద నిచ్చుచున్నాను.. 
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కాలాముని యా(శమము 

ఒకసారి. భగవానుడు గోసలమునందు దిరుగుచు. 

గపిలవ స్తువునకు వచ్చెను. అతని రాక విసి మహోనాము.డు 

బుద్దుని దర్శించినాండు. అతనితో బుద్ధుడు “తనకొకరా తి 
వసించుటకు. దగినచోటు జూపి మన్నాడు. కాని బుదుం 

డుండుటకు. దగినచోటు నుహోనామున శెక్క_డను దొరక 

లేదు. బుద్దునిత్రో మహానాముండు “భదంతా! మీరు నివ 
సింప న ర్లమైన స్థానము నాకు దోచుట లేదు. సూర్ళము 

మోకు స్మబహ్మణారియెన భరండు కాలాముని య్యాశమము 
నం దీరా।వి వసింపుండు” యనెను. బుద్ధుండు సమ్మాతించి యా 

యా శమమున దనయాసనము  వేయుండని జప్పినాండు, 

అత. డార్మాతి యచట వసించెను. 

"రండవదినమందు మహోానాముండు భగవానుని దర్శన 
మునకు వచ్చెను. అపుడు బుద్ధుం డిట్ల నెను. “మహోనామా! 

యో లోకమున ముత్తెజంగుల ధర్శ్మగురువు లున్నారు. 

'మొదటిగురువు జామోపభోగ ములసమతి[కమము( త్యాగము) 

నుపచేశించును. కాని రూపములు, వేదనలు, వీనినుండి విడి 
వడు తెగువుజూపలేడు, రెండవవాడు గామోపభోగములు, 

రూపములు వీని సమతికమవమార్షమును డెల్పును. కాని 
చవేడదానా త్యాగ మును జూప వలంతిగాండు. మూడవవాండీ 

మూటిని దాట జేయును. ఈ థర (్రగురువులయొక్క_ భ్యెయ 

ముకటియా! భిన్నమా!? 

భరండు కాలాముండు మహానామునితో నన్నా (డు: 
స్టీయరా. ఈ సర్వ్యులయొక్క- ఛ్యయ ముక్కొ_టియే నని 
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చెప్పాము.” భగనంతు డిట్లుపలికెను. “ోమహోనామా! వీరి 

ధ్యేయములు భిన్నములసి చెప్పుము” కాలాముండు నెండు 

మూండుసారులు దనయు త్రేరమునే యా మేడించెను. భవం 

తుండు వారిధ్యేయములు భిన్నములనియే పలికెను. మహో 

నామునివంటి శాక్యుని యెదుట బుద్దుండు ద న్నగారవపణ 

చెనని గాలామునకు గోపమువచ్చెను. అతండు గవీలవ స్తువును 

విడచిపోయెను. మరల దిరిగి రానేలేదు. 

భరండు కౌలామను క్రముచె6 గలిగిన చిక్కులు 

ఈ సు_క్రముయొక్క_ సమ గ భాషాంతరీకరణ మో 

[కింద ని త్తుము. దీనిచే బుద్ధ చరి త్రమందు రెండుమూడు 

జిక్కు_ శేర్పడు చున్నవి. బుద్దుం చన తరువాత గౌతముండు 

భికువులతో. గపీలవ స్తువునకు ' రానేలేదు. అతనిని శాఘ్యలు 
సన్యానము చేయలేదు. ఆతం డొంటి౫ నే వచ్చను. ఆయన 

కొబకు యోగ్యస్థలము వెదకుటలో మహోనామునకు జిక్కు.. 

వచ్చినది. శుద్దోదను(డు బోధిస త్యునికొఅకు. వమూండు 

[వానాదములు సట్టించెనట! దానిలో  నొక్క_చాసిని ఖాళీ 

చేసి బుద్ధున కెందుకివ్వ లేదు! కపీలవ నువునందు సాక్ర్యుల ర్రొాక్ర' 

సంస్థాగారముం డె నని (నగరమందిరము) యనేకచొట్ల యుళ్లే 

ఖంపేబడినది. బుద్దునియు _క్రరవయస్సుసందు శాక్యు లి సంస్థా 

గారమును చాప అచిరి. అపుడు దానియందు తనభిక్కు 

సంఘముతో బుద్ధుం డొకర్మాతి వసించి తమ కుపదేశింప 

వలెనని ఆర ంచి రకరకల. కాని యింతకు 
గన జాజుల గానాలు ననగా 2 అ 22న ఇ ఇ 2 నల ఇ నచట ఆజ ఇబ కాణి లు వానా న గ నావ మూటా జు కాయలు తండా నా చుం LEE ELLE LE జామను యలు EEE నా వన నుగ ETE ఇనా ఓ ౫ ఇ నాని వానా జవ బలా కానా 
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ముందు చెప్పిన (పసంశముమబట్రి బుస్థుశ కా సంస్థాగారము 

నందు వసింప వోటు “దిక్కా దు. వీచి యర్ల మేమి? బుద్ధుంశు 

శాక్యకులమునం చొక సామాన న్యయువకుండు. అతనికి పిల 

వ స్తువునందు. బెద్దగాంవము లేదు. 

గాతముంయడ గృహ త్యాగ మొనరు పఏటకుముం చే X పిల 

వ స్తువునం దీకాలాముని యా, శమ ముండినది. కాౌలాముని 

థర్శాము డెలిసికొ నుటకె బుద్ధుండు మాగభనుండి రాజగ్భహా 

పర్యంత ము6 బో వలసిన యవసేరము చేదు. కాలాముని త త్తే 

జ్ఞూనము నతండు కపిలవ స్తునం బే డెలిసికొని యుండెను. ఈ 
న్ 

విషయ మా సు త్తమునుబ్యకియే సిద్ధమగును. 

మూడవ ఏవోధ మూ [కిందిది, మహా నామ ఆౌక్యుండు 

బుద్దుని పినతం డి కొడుకేంటిన. ఈ క విషయమే సిజమైనచో 

బుద్దేండుండుటకేం గాలాముని యా, _శమమందు స్థలము నెందు 

శీర్చాటు జేసెను! తన యింటియం చే యుంచుకొ నె యుండ 

వచ్చును. శేమణులు గృహస్థుల యిండ్రయందు మూండుడ్న 

ముల కక్కువ యుండగూడదు, బుద్ధం డొక రా! తికి 

మాతమే గదా జో టడిగినది! ఇంత చిన్న పనికి మహోనా 

ముండు గాలామునికడకు. బోవలసిన పవి జేచే! తన యింటి 

యందో- తేక దన యతిఖి గృహమందో 'యేశ్చాటుంజేసి 

యుండవచ్చును. మరి యాపని నేలసెయ లేదు * మహానాముని 

యిల్లు జాల చిష్నదిగనుండ్ యుండవచ్చునా ? "లేక బుద్ధుండు 

మహోనాముని కంత సన్నిహితుండు గాండా! 

-ఈ సర్యమును విమక్శింపంగా మహానామునకును, 

బుద్ధునకును దగ్గరి సంబంధము తేదనియే దోచుకు. శుద్గోడ 

(20) 
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నుండు గపిలవ స్తువునుండి బదుసొట్లుమెళ్ళలో నుంజె నంటిమి 

గదా! ఆతనికి గపిలవ స్తువుతో గొద్దియో  గొప్పగనో 

సంబంధ ముండి యుండవచ్చును. శాక్య లెన్నండై న సభదీరి 

నపుడు వాకితో శుద్ధోదనుండుగూడయ జేశడువాండేమో ! 

భద్దియరాజు op 

“'మహాపడానసు_త్తముిను బట్టి శుద్దిదనుం డొకరాజు, 

అతని రాజధాని కపిలవ స్తువు. కాని 'వినయపిటకము” లోని 

“'చుల్లనగ్షిలో భద్దియునిక థ యొకటి యున్నది. దానికి బై 

కథతో వైరుధ్య మున్నది. 

అనిరుద్దుని వెద్దయన్న ముహానాము6డు దండే యనం 

తరము గృ హవ్యవస్థను జూచిక్ొనుచుం డెను, అనిరుద్ధునకు 

లొకిక జ జ్ఞ్వునము కూూన్యము, బుద్దుడు (బసిధ్ధుం డై నవిదప గౌరవ 

సీయులై నయన శక శాక్యయువేకులు సిక్సుఫులుగా నై. నె యాతని 

సంఫఘమున చేరుచుండిరి అది జూచి మహోనాముండు యనిరు 

ద్ధసత బలికెను. “మనవంశమునుండి యొకంశును భిత్యువు 
గోలేదు. కావలెను. సై నను భితేవుగమ్బు. తేక ననై్నైనను 

గాసిఫ ము, _అనిరుద్ధుం డన్నాాండు: నాచేత నాపనికాదు. న్వే 

భితువు గమ్ముు.” 

మపహోానాము. డంగీకరించెను. నాటనుండి దమ్మునికి 

బపంచ వ్యవహారములు దొద్దవలె ననుకొన్నా(డు. వా; 

డనెను. “ఓయీ ! మొదట పొలము దున్నవలెను. తర్యాత 

వి త్రవలెను. కాలువలోని సీరు బారింపపలెను, కొంచె మెది 

గినత ర్యాత నీరు లేనప్పుడు గలుపు దీయవలెను. పండినపుడు 
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గోసి యింట వేసికొనవలెను.” అనిరుద్ధున కీ గొడవ యేమియు 

సరిపో లేదు. “అన్నా! యీ పెద్దజెకము నాచేశతగాదు. నీవే 

యిట్లు జూచిక్ ముగు, నేను నికువునా దుినన్నాడు. కాని యని 

రు్గుండు సన్యాసి యాటకుం. దల్లి యంగీకరించినదిగాదు. 

వోడు పాఠము వేసెను. అపు డామె పలికినది. “శాక్య రాజు 

భద్ధియుండుంాడ సితోడ భికువై న-వో నేను సన్యాసిత్యము 

నంగకరింతును. 00 

“భద్దియరా జనిరుద్ధునికీ నెచ్చెలి. కాని వాండు రాజ్య 

మును విడచి ఫది వమునకు వచ్చునా ! ఇదెట్టును జరగు పని 

గాదు" ఇదియామెతలంపు. అనిరుద్దు(డు భద్దియునియొడ్ద "క్లీగి 

“సవ్ర భికువ్రు గావలెనిని బలవంత పట్టినాయ. “వడువక్షము 

లాగినచో భిక్వువునౌదు” నని భద్దియుని యు తరము. "అని 

రుద్దు డంతకాల మాగ లేడు. వాండు దినదినమునను నిర్భం 

ధింపంజొ చ్చెను. వర్ష ములు మాసములై, మాసములు దినము 

లైనవి. వా రిర్భుగిమైతి యట్టిది. అనినుద్ధుని బలవంత 

మూతెబంగన్నది. వడుదినములు దాటిన తర్వాత భితమువు 

న”దునని భద్దియరా జన్న్నాండు, వడుదినములు గడ చెను. ఎని 

వమిదవనెా6డు భద్దియుండు, ససిచు ద్దుండు, నానందు(డు, ఛసము, 

కింటిలుండు, చేవదత్తుండు అను “ సియాళ్టురు శాక్య్టప్పుతులు 

(బయాణమైరి. ఏీనిని 'ఉపాలిి యనెడు మంగలిగూడ 

వెన్నంటినాడు. ఈ యేడుగురు జచురంగిణి సేనతో. బయలు 

"దేరి కపిలవస్తువును దాటి దూరముగ వెళ్ళిరి. సై న్యమును 

వెనుక కంపి శాక్య దేశపు పొలిమేరల గడచినారు. భగ వానుం 
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డప్పుడు మల్టులదరైన “అను పీయ” య నెడు పలెయం దుం 

డెను. వీరంద రటేశేగి నన్యాసమును స్వకరించిరి. 

భద్దియుని కథలోని సారాంశము 

బుద్ధభగ వంతుని కీ రిని విని శాక్యు లనేకులు భి తవు 

లై నాగు. అంతవరకును ఇాక్యుల గె భద్దియ రా జుండెను, 

మరి యీ శుద్భాదనుండు రాజైన దెప్పుడు ! ఆాక్యు లెల్లరును 

చేని రాజు నెన్నుకొను చుండెజివావో, తేక నోసలరా బే యాత 

దిని వియమించుచుం జెనో-సరిగా జలియుట శేదు. శాక్య లే 

నియమించు నావార మున్న చో, భద్దియరాజుకంచం బెద్డ 

వారు మహానాముండు మొదలై నవారుండగా భద్దియుని నియ 

మించుట జరుగదుగడా ! అంగ త్తర నికాయము లోని 

“మొుదటినిపాతిమం *దుచ్చకులమున జన్మించిన నాభికు[శావ 

కుల యందు గాలినోధుని పుత్రుండు భద్దియుండు (ేమ్టుండిని 

బుద్దు6 డన్న టున్నది. వెద్దకులమునందు జన్మించినా" డను 

నెక కారణమా తము చేతనే శాక్యులనంటి గణ రాజులు 

భద్దియుని రాజుగ నెన్నుకోని రనుట నమ్మందగినదిం గాదు. 
కోసలరాజై న (పసేనజిల్తైయితనిని రాజుగా నియమించియుండ 

వచ్చు ననుటయే సంగతముగ దోచును. ఈ విషయ మెట్టు 
న్నను శుద్దాదనుం డెన్నందును శాక్యలరాజు గాలేదు. ఇది 
స్పష్టము. 

శాక్యుల ముఖ్యవృత్తి కృషి 

[తిపిటక వాజ్బుయమునందు గనపడు విషయములును 

“లుంబినీబెవి దగ్గరనున్న యశోకుని శిలాశాసనమును 
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బోల్సి చూచినచో. డెలియు విషయ మిది: 'శోద్దోదను(డు 

శాక్యులం దొకడై లుంబిని (గ్రామమున వసించుముండెను. 

అక్క-డ నే బోధిసత్త్యుండు బుట్టినది.” వి నిజెప్పీన మహానా 

ముండు-నపిరు ద్ధుండు పరిస ౦వాదమువేత ఇాక్యుల ముఖ్యవృ త్తి 

గమ యని “జెలిసినదిగ చా! మహాోనామునివంటి శాక్యులు 

సాంత పే జద్య్భము వేసికొ జడివారు. శుద్దొదనుండుగూడ నం లే. 

జాతకములలోని ఇనిడానకథలో శుద్దోదనుని మహారాజు 

వర్ది ంచీరి. కాని యాతడు చేద్య'మునర్చుభట్ట వింట్లు 

వర్ణింపబడినది, “శుద్ద దనుండు రాజై యుండెను. ఒక 

నాండు విత్తనములు వి తునుత్సవము (నప్పృమంగ లము) వచ్చి 

నది. అదినము నగర మంతయు చేవతావిమానము వలె 

నలంకరింపం బడి యుండెను. సేవకులు (గింది యుదోోగులు 

(గొ_త్తబట్టలు గట్టికొని గంధవమాలాదికము లలంకరించికొని 

రాచనగరికి వచ్చిరి. రాజు వెలమునందు వేయినాగళ్లు 

నిలచియున్నవి. వడునూర్ల వె తొంబది తొవి్నది నాగళ్ల 

పగ్గములు, యెద్దులు, వానిముకు| దాళ్లు నివి యన్నియు వెండి 

మలాము చేసి నవి. రాజు బట్టుక్ నెడు పాలము మొదలగు 

నవి బంగరు మలాము గలవి. శోద్దోదనుండు బంగారుదాపిన 

పహాలమును ధరించినాండు. వెండి చాపిన హాలములను మం 

తులు బట్టకొనా్న్నారు. తక్కిన యిన్నూూటీ నితరులు బట్టిరి. 

రాజు మెలమెల్లగా నాగలి నిటునటు (దివ్పినాండు.” 

దీనియందలి య్యుక్పేతలన్నియు. దీసివేసిన శుద్ధోద 

నుండు స్వయముగ సేద్యము చేసడివా. డని చెలియును. నేటి 

కెసి మహారాష్ట్ట్ర॥్రము-గుజ రాతు మొదలగు (పాంతములలో 
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జిన్న చిన్న జమోంచారులు గూాలిలనెంట( దామును సేద్యము 

'సేయుదురు. ఇాక్ర్యులు నశ్లే సేయుచుండి లే మో! నేటి జమిం 

దారులకు రాజక్రీయములై న యధికారములు జాల యల్ప 

ములు. శాక్యుల కది యధికముగ నుండెను, ప్ రిర్యురికి గల 

శేద మింలే. తమ జమోనులోని కాబడి పోబడులను, కూలి- 

నాలి మొదలైన పద్దతులను, గులవివాదములను దామే స్వయ 

ముగ నిర్ణ యించెడువారు. తమ చేశముయొక్క_ -యంతర్లత 

న్యవస్థను సంన్థాగారమునం వొకచోటచేరి చూచుకొ నెడు 

వారు. తమభూములం దొకరితో నొకరు గలహీంచినవో 

వానిని విచారించు నధికారము పరిచే. వ వ్యక్తినై నను బొలి 

మేరలు వెళ్ళగొట్టవలసి నపుడు, ఉరిళిత్సు, విధించునపుడు 

మాత మే సోసలరెజు సమ్మతిని సంపాడించికొ నెడువారు, 

ఈ విషయము “చూళసచ్చకను_త్తముి లోని యోా; కింది సం 

వాదమునుబట్టి చెలియును. బుద్ధభగ వాను. డనును. “ఓ 

యగ్లివేస్పనా! కోసలరాజైన (పసేనజిత్తు, మగధరాశైన 

యజాతశ తుండు ఏకివంటి మూర్థాభిప._కృరాజులకుం దవు 

[(పజలలో నొకనికి దండన విధించుు కధికార మున్నడా! 

లేదా! దండించుట కధికారము కదా! "లేదా! పొలిమేరల 

'వెడలించుట కధికారము కలదో! శేదో!” 

సచ్చకుండు బలికెను. ోగాతమా? వజ్జి - మల్ల దేశము 

లందలి గణ రాజులకుగాడ-తమరాజ్యములందలి (పజలను దం 

డించు నధికార మున్న్నదట. మట, గోసలరాజ, మగధరాజుల 

కుండుటలో నాశ్చర్య మేమున్నది!” 
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ఈ సంవాదమువే గణరాజులలో వజ, మల్లి దేశ 

ములవారికి వారి భూములందు సంపూర్లి స్వాఠంత్య | ముండె 

నని డెలియును. శాక్యము, క్రో లియము అంగము, కాన్స్ ఈ 

రాష్ట్రముల గణనాజుల కపరాధమునకు మరణవివు విధించు 

నధికారము శేదు. దొడ్డ దండనగూడ విధించుట కధికారము 

చేదు, సీమ వెడలనడచు నణధికారమును లేదు. ఈ దండనలు 

విధింప వలసివచ్చినపుడు, శాక్య, కోలియ, కారీ గణ 

రాజులు, నగోసలరాజుయొక్క_ యనుమతిసి భాందవలసి యుం 

డెను అంగము, మగధ రాజు సమ్ముతికై "చేచియుండవ లను, 

మాయాదేవి విషయము 

ఈమెను గురించి యెక్కు. వగం చెలియదు. బోధిసత్తుంని 

తల్లి మాయాచేవయె. ఇందుకు సంచేవాము లేదు. కాని 

శుద్గా"దనున శేవయస్సున వివాహమైనడి ? ఎప్పు డీమె బోధి 

సత్తు(ని గన్నది! యను విషయముల వివరములు జెప్ప లేము. 

అపదాన [గంథముసందు మహా పజాపతి గాతమియొక్క- 

యొక యపడాన మున్నది. అందులో నామె యిట్లనును, 

“పచ్చిమే చ భవే దాని జాతా దేవదహే పరే 

పితా ఆంజనసక్కో మే మాతా మము సులక్టణా ! 

తతో ఎ వింపస్టేస్యం శుద్దోదన ఘరం గతా”. 

“పిదప నీ కడపణిజన్మమందు. నేను చేవదవా నగర 

మున బుట్టితి . పి. నాతర్మడీ యంజన శాక్యుండు, తట్ట నులత్ రా, 

వీవప (యు కృవయస్సు వచ్చినత రాత) చేను గపిలవస్తువు 
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నందు శుద్ధోోదనుని యింటికి వచ్చితిని. (నే నతనిని నివావా 

మాడి తిని.”’ 

గోతమియొక్క_ యూ పలుకులలో సత్య మెంత యో 

జెప్ప లేము. సో 'కపిలవస్తువున శుద్ధి “దనుని యింకీవిని ౭గాందితిని” 

యనుమాటకుం బై ని జెసి వివేచనభో నె నైక్యత లేదు. ఈ మెతల్లి 

దం|డులు సులక్షణా"దే వియు నంజనశాక్యుండును గారనుడు 

శెక్క_డను నాధారములు బేవు మాయాదేవి యీమె 

పెద్దక్క-. ఆమె దల్సిదండులుగూడ నంజనశాక్య సుదశ్నీణా 

చేప్పశే. వా రిర్యురని శుద్దోదనుండే వెండ్లాడెను. కాని యేక 

కాలమున బెండ్లాడెనో, భిన్న కాలములందో చెప్పలేము. 

బోేధిస తుండు బుట్టినత ర్వాత 'యడవదినమున మాయాబేవి 

గతించినది. ఈ విషయము బౌ"ద్ధ వాజ్ఞాయమున ను. 

మూయా బివి మరణించినవిద వం దల్లి లేనికుమూరుని జూచికొను 

“నాసరాి లేక, శుద్టోదనుం డామె చెల్లెలిని బెండ్లాడి ముంకును.. 
ఆమె మాతృనిర్వి శేవముగ బోధెసత్తుగని (చేమతోం బెం 

చెద్ద చేసినది. "ోధిస తునక మాయాదేవి తయుకే 

రా లేదు. 

బోధిసత్వుని జన్మము 

మాయా బేవి బదివూసముల గర్భిణి. అపు డామె 

బుట్టినింటికి. భోవ'లెనని గోరినది, శుద్భాదనుండు గపిలవస్తువు 

నుండి 'దేవదహ పర్యంతము మార్షముసంతయు శుద్ది జేయించి 
చానా చా నా జా డా నానా నాన్నా వలు లుల యున్తా ను ELE LLL ELLE LLL LLL LLL LLL LET EEE నును నాగు నా వాను నునా చు తఇు నాలా ణు నునా చాలు వాన డు పాడా కనను చాన యనా PTE 

* భరండుని కరథను౦డి “ళుద్ధాదనుండు గపిలవస్తువునం దుండ 

లేదని దేలుచున్నది. 
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ధ్వజ పతాకాదులతో  నలంక3ంప జేసినాండదు. ఆమెను 

బంగారు పాలకియం దుంచి, గొప్పసం భమముతోం బుట్లనింటి 

మార్షమధ్యమున, “బుంనినివనముిన నొక యశ్వత్ణ 

వృతేము కింద నామె బసవించినడి. 'జాతకనిదానకథిలోేని 

వర్ల నయొక్క- సారాంశ మిది. శుద్ధాదనుండు సామాన్య మైన 

జమీండాేే యెనావో మార్షము నంతయు శృం గారెంపం 

"చేయుట బూసలదు. పదిమాసముల గర్భిణ త్రీని యవ్యంకును 

బుట్టినింటీకంప నాహాసింపండు. ఇవి యన్నియు నాలోచించి 

నచోం బై కథయందు సత్యము జాలస్వల్పమని వోచును ! 

“మహాపడాన సు త్తమున బోధిసత్తుుంయుం దల్లికడు 

పున |బవేశించిన తిథిమొదలు జన్నించినపిదప 'నేడుదినముల 

పల బదునాజటు లోకోత్తర విశేషములు గలుగు నని 
వర్మింపంబ డెను. వానితో (9) బోధిసత్తు్యుని తల్లి బడిమాస 

ములు గడచిన వెనుక (బిసవింఛుట (16) ఆవు నడచునప్తూడే 

కనుట (క్రిబోథిసత్తు(ని జన్నానంతర మేడుదినములకే యామె 
మరణించుట యనెడు సీ విశేషములు గోతమ బోధిసత్వుని 

జీవితమంటే జరిగెను. తక్కిన వన్నియు గల్పనములుగ నే 

గస్పించును. కాలము గడచిన కొలందియు, మెల్ల మెల్లగా 

బుద్ధునిచర్మి తలో సికిం వొంగిజూచినవి. మూయాచేప్ నడచు 

చునే కనుట, (బసవించిన యేడవ దినముననే మరణించుట 

యా రెండును సత్వ్యములని నమ్ముటలో బాధలేదు. జాత 

కములోని నిడానకథలో సీమె శాలవృశుము, కింద. బసవించి 

నట్టున్నది. “లలితవి_స్తరిమందు బ్లతేవృతుము, కింద గనెనసి 

(21) 
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గలదు. “లుంబిని (గామమునందు శుద్దోోదనుని యింటి 

ముందున్న తోటలో? దిరుగునప్పు డీమె (బసవించెను. (పస 
వించినది శాలవృతుము; కింద నైనను గావచ్చును; రావి 

చెట్టుకింద నైనను గావచ్చును. నడచుచున్న ప్పుడు (బసవించె 

ననునంత మాత్రేమే యీ వర్ణనము నందలి సత్యము, 

బోధిసత్వుని భవిష్యత్తు 
న - 

బోధిసత్త(ని గన్న తరువాత శుద్ధ దనుండు దల్లిని-శిశు 

వ్రును ఏంటికిం గొని తెచ్చెను. అతం౭డు గొప్పగొప్ప పండితు 

లైన _బాహ్మణులను క్బిపించి “బాలకుని భవిష్యత్తు నడిగి 

నాండు. వా రారికువు యొక్క ముప్పది రెండు లక్షణములు 

సూచి “ఇతేండు జ[కవ_ర్థి యెనను గావచ్చును, లేక సమ్యా 

క్సం బుద్దుం డై నను గావచ్చూన'ని భవిన్య త్తును దెలిపిరి. 

ఈ వి_స్తృతేవర్ష నము 'జాతకములోని నిదానకథియందును- 
“లలితవి స్తరిమందును గూడ నున్నది. బుడ్గ చరిత కావ్యము 

నను గలదు. అనాటి జనుల కే సము, దికలవణములం చెక్కున 
విశ్వాస ము౦జెను. 'తిపిటక వా జ్బయమం” దిటె ఘట్టము 

లనేకములు, 'వోక్షరనాతి” _బౌా హ్మణుండు దరుణు.డై న 

యంబమ్టుని జూచి “యీ లక్ణములన్ని యు బుద్దుని యం జ 

న్నవో, లేదో, చూచిరమ్మ్ఞ ని బం పెను, వాం బరీశ్నీంచి 

ముప్పది లతణములను గన్గానగల్లినాండు. తక్కిన రెండును 

గానరా లేదు. బుద్దుం డద్భుత చమ త్మా-రములు గావించి, 

ఇ గదద దట వా వినా నడుచుచు టు దా ఇను వాను ఉనా దం నా అ - 

న 

రణల వానా జ ఆ నాగ ఇ జా వా కాజ దానా వు ఇగ ఆఅ గాని ఇ చర లజ ఆ గజ జో జా ఆ ఆ ఆనా వా నాని ఇకక 
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మున్న'ది. ముప ది రెండు లత ణముల నెల్లో రమొకోర్తి బుద్ధుస 

కతికింపవలనని యా కవిజాధ. బుద్ధుని 'చెక్కు_వగా+ బాస్డ 

వలె నను నొక యభిని వేశపూరకమైన [పయత్న మోవర్షన 
ములయం దుండుటచే వీనిలో సత్యము విశేషముగ. నుండు 

నని నమ్మవలసిన బవితేదు. బోధిస తుండు జన్మించిన వెనుక 

'“అసితబువీ యకగుజెంచి యా శిశువు భవిష్య త్తును 

దెల్పెను. అసితుని యా కథ జాల [పాచీనమైనది. దీనివర్ష 
నము *సు త్తనిపాతములోని *నాలకసు త్రము యొక్క _పస్తా 

వనలో వచ్చును. ఆ భాగ మిది. “డదవతలు మంచివ్యస్ర్రములు 

ధరించిరి, ఇర్మదుని సత్క-రించిరి. తమ యుపవ(స్త్రుములను 

గగనమున విసరుచు, నుత్చువ మొనర్శికొను చుండిరి. డాని 

నసితబుపి జూచెను. ఈ యుత్పవ మెందుకొటకిని విచా 

రించినాండు. “లుంబినీ (గామమున శాక్యకులమునందు బోధి 

నతడు జన్మించెను. అందుకై యీ యుత్పవమి” ని చేవత 

లసితునకుంజెప్పిరి. అనంతర మసికుండు విసీతుండై శుద్ధి“దనుని 
గృహమున కరుదెంచెను. కుమామని జూపింపవలసిదని శుద్ద 

దనుని యాచించినాండు. శాక్యు లాఠిశువ్రు నసితుని యము 

శిక్ష దెచ్చినారు. అ శిశువు లత ణముల. బరికించిన యిసి 

తుండు “'యామనుష్యుండు _ఆాణులలో సర్భ| శేష్టుండి 

నుచునే గంఠము గద్దడమై గన్నులసీరు నిల్పినాండు. తనకు 

ముసలితనము వచ్చినందుచే. “సిబాలుని వైభవమును జూచి 

యానందించు యదృష్టము వేదుగదా![ి యని యతని షి 

"తాపము. అసికుని గన్నీరును జూచిన శుద్ది “దనునకు భయ 

మైనది. “పిల్లవాని కేభయమును లేదుగదా!” యని శాక్యుండు 



140 | బుద్దభగవానుడు 

బుమీని బక్నంచెను. అపు డసితుండు “సీకుమూారుండు ముందు 

ముందు సంబుడ్ధుండు గాంబోవును. నాని నా యాయు వం 

తయు ముగిసినది. స్వల్పమే యవశిష్టముగ నున్నది. నా క్రీతని 
ధర (శవణములు ఏని యానందించు యోాగముబేదు గడా! 

యని పరితాపమిని బదులువరల్కా_ను. ఈ యు_త్తరమును విన్న 

శాక్షుని సంతోవమే సంతో షము. అసితబువీ యటనుండి 

వెడ లెను, 

బోధిసత్వుని యధిధానము 

యస శాక్యసింహ స్పర్వార్థ సిద్ద శృౌద్దొద నిశ్చ నః 

గౌతమ శ్చార్క్మ బంధుశ్చ మాయాదేవీ సుతశ్చస:ః॥ో 

అమరకోశమునందు బోధిసత్తున కీ యాటుపేరులును 

'జెప్పంబడినవి. వీనిలో “శాక్యసింవా, శ "ద్ధాదని, మూయాబేపీ 

సుతి పదములు వి శేవణములు మా తమే. అర్క-బంధు వను 
నది యాతని గో తనామము., ఇగ మిగిలినవి ఆరెండు. సర్వార్థ 

విద, గాతవము పదములు. వీనిలో నతని నిజమెన నామమేది? 
mp అకక 

"లేక రెండును బేరుబేనా ? 

బోధిసత్తు్యనకు “సర్వార్థ సిద్ధం డను పేఠు 'తివిటకి 

వాజయమునం చెచ్చటను గాననాలేదు. జాతకములోని 

నిదానకథలో కేవలము సిద్ధత్ధ (సిద్ధార్థ) పదము గనబడుచు 
న్నది. కాని యదిగూడ లలితవి_స్తరమునుండి గహింపబడ్డ దే. 

లలితవి స్తరమున నిట్లుగలదు: 

_ *ఆస్యహి జాతమా(తేణ మమ సర్వార్థా సృంసిద్ధాః 

యన్న కహ మస్య సర్వార్థ సిద్ధయితి నామకుర్యాం, 
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తతోధి రాజా వోధిసత తం మహా ాతాసత్కా రేణ సత్కృత్య 

సర్వార్థపిద్ధాఒయం కుమా రో నామ్నా భవతు, ఇతి 

నామా స్య్యాకార్షిత్ ” 

“సర్వార్థసిద్ధి నామ మమరకోశమునందు వరమే 
గలదు. లలితవి _స్తరమున మాటిమాటికిని *సిడార కుమారు 

థి క డిని యు'శ్లేఖంపంబడి నదీ. దానియంచే'సి సిద్ధత్థ' య నేడు బాలీ 
రూవపాంతరముగూడ నివ్యంబడెను. సర్వాగర్థ సిద్ద శబమునకు 

పాలీవాజ్బయమున ' సబ్బిళ్టే సిద్ధ" యగును, వదె సృృతేకముగం 

గనబడుట చేం గాబోలు న్ అట్టకథాకారుండు” సిద్దత్థ 
నామముననే వాడినా.డు. కాని, “సర్యార్థసిద్ధ' (ప్ల సిద్ధత్ధ' శే 

ములు రెండును 'లలితవి స్తరకారుండు” (బవారము సడల 

కున్నది. 

బోధిసత్తుంని నిజమైననామము గాతముం డనుటలో 

సంచేవాము ేదు. ఖభేరగాధలో మహా పజాపతి నోతమిని 
గురించి కొన్నిగాధ లున్నవి. వానిలో 

“బహూనం వతా ఆత్సాయ మాయాజనయి గోతమం 

యాధిమరణ తున్నానం దుఖ ఖ్ఞంధం వ్యపానుది ” 

“అనకజనుల కల్యా ఇముకొబికు మాయాదేవి నోత 

ముని [బసవ్ంచినది. వ్యాధిమరణముల చేత. బీడితుతై న జనుల 

దుఃఖరాకి యాతనిచే నిరాకృత మయ్యెను.” 

యనుటయొకటి. కాని, “మహాపదానసు త్రము న బుద్దుని 
గుణించి “గోతమాగోే తేని అని యున్నది. ఇమే “యప 

దాన్మగంధి మందును, 'గోతమో నామ నామేని యసియు 
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“గోతమో నామ గో త్రేని యనియు నుశ్రేఖములు గలవు. 

పనిని బట్టి “బుద్దుని సొమనో[_తములు రెండును, గాడ 

నొక్క_టియేనా? యను సంశయము గలుగును. కాని సుత్తవి 

పాతములోని యా (కింది గాధ చేత నా భవా దూరమగు 

చున్నది. 

“ఉజుం జానపదోరాజాా హిమవంత సృపస్సతో 
ధనవీరి యేన సంపన్నో కోనలేను నిశేతినో, 

ఆదెచ్చా నామగో తేన, సాకియానామ జాతియా, 

త మ్లాకులా పబ్బజితోమ్హిరాజ సకామె అభిపత్సయంో 

(పబ్బజ్ఞాసు త్తగాథ 17. 18) 

“బోధిసత్తుుండు వించిసారువితో ననుచున్నా౭డు: 

“మహారాజా ! సరళ మైన హిమాలయ. పాంతములందు, ధన 

శౌర్య సంపన్నమైన యొక (వబెశము గలదు, దానికిం 

గోసలరాజ్యమం దంత ర్భావము, అట నున్న వారు శాక్యులు, 

వారి గో తమాదిత్యము, ఆకులమునుండి చేను బరి వాజకుండ 

నైతిని. ఆ యగుట గామోపభోగముల యందలి యిచ్చచే 

గాదు.” 

ఈ గాధయందు శాక ల డాదిత్యగో తమని చెప్పం 

అడినది. ఒకికాలమం దాదిత్యము, గోతమ మని, రెండు 

నో, (తము లుండుటకు వీలులేదు గదా! “నుత నిపాతముి 

బొచీనతమమైన గంథవగుటే నాదిత్యగో తమే శాక్యుల 

ధని నమ్మవచ్చును. అమర కోశమునందలి యర్క_ బంధు 

శబ్దము, నాతనినోతమునుబట్టి, యతనికి వాడబడిన. విశేవ 



బుద్ధ్దభగవానుడు 1487 

మై యుండును. అప్పుడే యది “ఆదిచ్చానామనగోశ్తే ని 
యనువాక్యముతో సమన్వయ వడుచున్నది. బోధిసత్రుుని 
నిజమైన పేరు గోతముడు. తరువాత బుద్ధుండను పెర నతండు 

_బసిద్ధుండ య్యెను. “'సమణో ఖలు భో నోతమో సక్యకులా 

పబ్బజితొ” యిట్టి యువ్రేఖము ను_త్తపిటకమునందు గొన్ని 

తడవలు గస్పించును. 

బోధిసత్వుని యొక్క సమాధిపేమ 

జాతకమునం దొక కథ గలదు. దానిసారాంన మిది, 

“విని జెప్పంబడిన శుద్దాదన రాజుయొక్క కృషీ సమారంభ 
కాలమందు బోధిసత్తు్యుండు శిశువు. అతనిదాది యాశిళువు 

నొక జంబూవృక్ష.మ్నుకిందం బడుకొన బెట్టినది, దాదిసూడ 

యా వేడుక జూచుటకు. బోయెను. శిళువు నిదించుచున్న్నా. 

డని యామెతలంపు. ఇంతలో బోధిసత్తుుండు లేచి కూర్చొని 

బజ్మాసనస్టుండై ధ్యాననిమ్టుం డ య్యెను. బాలసేపటికి దాది 

తిరెగపచ్చినది. ఆమెవచ్చు వేళ కితర పృతుములయొక్క- స్ 

బక్కకు  జరగియుండె నట! ఈ జంబూవృతుము | క్రీసీడ 
నూ తము పూర్వ్యమువలెనే యుండెను, -ఈ యద్భుత చమ 

తౌా_రమును జూచి, శుద్దొోదనుండు, బోధిసత్తుగనకు నమ 

స్కా-ర "మొన ర్చెను. బోధిస త్తునిజవితమం దికథ మహాత్య 

పూర్ణ మైనది, కాని, దినిని మాయమంతముల,[కిందం. చేర్చి 

నచో దాని పయోజనమే జెడును, బోధిసత్తుండు దర్శడితోం 

గూాడం బొలమునకు వెళ్ళుచుం డెను. మడక దున్నుట మొద 

అన పనులం దాతనికిం దోడుపడెనువాండేమో! కొంతదీరిక 



జిక్కి-నచో నటనున్న నంబూవృవమునీడ. ధ్యానస్థుండె 

గూర్చి నెడ్వాండు. ఇంతమా. తము పిండి తార్గమును మనము 

నమ్మావచ్చును. “వృద్ధమని కాయము” లోని మహాసచ్చక సు_త్త త్ర 

మందు, బుద్ధు(డు సచ్చకునితో నిట్లనుచున్నాండు. *నాతండి 

పాలమున పని 'జేయునపుడు జంబూవ్భ క ముయొక శీతల 

చ్చాయయందు కూర్చొని, కామా పభోగములనుండియుు, 

నకుశల పిచారములనుండియు, విము కోండనె , సవిత్కరము, 

సవిచారము, వివేకోత్సన్నము నగు పీతి సుఖము చేనినుండి 
గలుగునందురో, యటి టి _పధమభధ్యానా వస్థను బూంబెడు వాండ 

ననుట నా జ్ఞాపక ము. ప్రదియే బోధను బౌందుటకు సరియైన 

మార్లమసి నాకుం దో ఇడిది, అగ్న్షివేస్పనా ! నేను, నాలో 

ననుకొ నెడు వాడను. వ సుఖము కామోాపభోగములతో నలి 

వమో యాసుఖమునకు నే నెందుకు భయపడవలను! అట్టి 

సుఖమునకు వేను భయపడంయగాడదని జక్క_గా విచారించి 

నిర్హయించుకొంటిని, కాని యట్టి సుఖము చెహదండనముచే, 

దుర్చులమైన శరీరముచే సాధింప సాధ్యముగాదు. అందుచే 

మరల ముందువలె భుజింపం దగును 

బోధిసత్త్యుం డేడువర్ష ములు చేహమును దపస్సుతో 

శుపీ-౦పం జేసెను. అటుతరువాత. దం డియొక్క_ వాలము 

నందు జంబూవృతపు | క్రీనీడ, పథమ ధ్యానానుభవము లాత 
నికి గల్లినవి. అదియే దత్త్యబోధకు సరియైనమార్షమని యాత 
నికిం దోచెను. శరీరమును గృశింపం కేసికొను పద్ధతి నాతడు 

వదలిపెట్టి యాహారమును భుజింపసాగను, 
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చిబుతపాయమం'బె బోధిస తుం డీధ్యానము నెవ్వరి 

కడ నేర్చెను? ఎవరును జెస్పకయే యాతనికి సహజముగ 

(బా_ఫ్టమెనదా ! “జూతకట్ట క థా కారుండు” 'లలీతవి సరక ర్త 

“బుద్దఘాోామండు” ప్రు మువ్ర(కరును బుద్దున కధ్యానస్థితి బాల్య 

మందే (బా ప్రమైనట్లు సవాలుజేసిరి, “ఇది యాతసికి సహాజ 

స్ఫురణము. ఎకువుసొమ్ము గాదినుచు దీనినిినాడ నొక యలౌ 

క్ర్ప కృుత్యము[ కింద జమగట్టరి. కాని యింతకుముందు జెప్పిన 

“భరండుకాలామసు త్తమును బట్టి మాచినచో ని యమ్భు 

తము లోక సహజము యనిపించును. కాలాముని యా శమము 

కపిలవస్తువం దుండెముగదా ! అనయా శాక్యులం దా సంవ 

దాయమును నమ్మినవారు, సాధించినవా రనేకులుండిరి. కాలా 

ముండు ధ్యాసవార్షము ననుసడిెంచచిడువె6డు. సమాధిమార్ల 

మునం దేశుసోపానముల యనుభవమున్కూ దాను సాధించిన బే 

గాక, యితకులతో సాధింపం జేయగల శకి యాతనిదె. ఈ 

విషయముపై న నింకను విపులముగ వచ్చును. కనుకి సమాధి 

లోని |బథమ ధ్యానావస్థ బోధిస తున కున్నయూరనే బాష్ప 

మెన దనుటలో సద్భుత మేమి * కాకున్న నొక విషయ 

మద్భుత మైనది. 

పొలమునందుం బని జేసికెనుచున్న బోధిస తుంన 

కాచిన్నతనమందు మనస్సు లోకవృ త్తమువై6గెక్ ధార్మిక 

విషయములవై (బవ ర్రించు టొకవింత. శేవలము ధార్భికో 

విపాసయే గాక యా మార్షమున సమాధి లబ్గీవరకుం (బవ_రిం 

చుట వింతలో వింత. 

(22) 
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బోధిసత్తుని సమాధివిషయము 
బోధిస తుని ధ్యానమునకు విషయమేది? దీనిని నిర్ణ 

యింపలేము. _పధమధ్యానమునకులత్యుములిరు వదియారట ౫, 

పనిలో బోధిసత్తుండు వేని వైన ధ్యానమును గేం దీకరిం 
చెనో! కాని, (పేమ కోమలమైన యాతనిస్యభావమునుబట్లి, | 

ఫై 

మై తి, కరుణ, ముదిత, యువేశ్ లను నీ నాలుగింట శచేవో 

యొక విషయమువై నాతని హృదయము లగ్న మె యుండు 
నని యూహింప వచ్చును. 

ఈ నాల్లు గుణములు లాలిత్య పథానమైన యా 

మనస్సునకు దగ్గరవి, దీని కింకొక యాభారముగాడ గలదు. 
అది యీ (కిందిడి: 

బుద్ధభగ వానుండు “ కోలియ * చేశమందు “హరి 
(దనసనమి నెడు ([గామసమిపమున నుండెను. ఈ [గామము 
వోలీయుల బే. ఒకనాడు గొందజు భిశువులు |వాతఃకాల 

భిక్ష (గహించుటకు పూర్ణమే యితర పరి వాజకుల యారా 
మములకు 'పెళిరి. అపు డాపరి వాజకులు వారితో నన్నారు.: 
“మేముగూడ మా శావకులకు జి త్రముయొక్క. యుపశ్షేశము 
లను, హృదయమును దుర్చులమొనర్ను నై దుసివరణములను 
వదలుమనియు చెప్పెదము. మై తీ సవాగతమైన చి తముతో 

* బుద్ధ ఘోషాచార్యుడు, అభిధర్ముండుు వీరిమతమున సమాధి 
విషయము లిటువది యైదే, * ఉపేక్ష” పైనగూడ( (బథమధ్యానము 

సాధ్యమగునవి దల6చినచో, నీవి యలువదియాజు, 

+ “సమాధిమార్గి పుటి 81-.5 చూడుము, 
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నాలుగుడిక్కు.లను జూడుండని బోధింతుము. అట్లు భూమి, 

యాకాశేము, చతుర్జి క్కు-లు - ఒకటి యననేల, నీ సర్యజగ 

తును, విపులమై - (శేష్టమె - నిస్పీమమై - యవై ర మై- 

“ద్యేషరహితమైన మై తీసహగత చిత్తముతో. జూడుండని 
యుపటేశింతుము. కరుణాసవాగతచి త్తముతో ముదితా సహ 
గత చిత్తముతో ఉపేమెసహగతచి త్తముతో వీకీంప నాన 
సేయుదుము. [శమణ గౌతములుగూడ నుపచేశించున దిదియీ. 

కనుక వారి యుపబేశములకును, మా యుపచేశములకును 

గల భేదమేమి? * 

శాక్యులును, గోలియులును, గర్భ కులే. వా రిర్యుజ 

కును జాల దగ్గరి సంబంధ ముండెడిది. అపుడపుడు రోహిణి 

నదియొక్క_ నీటి పంపకముల శే నారిలో వారు గలహించు 

చుండిరి. ఈ యుళశ్లేఖములు “జాతక అట్టక థల* లోను, యితర 

ములలోను వచ్చును. కోలీయుల రాజ్యమందు యితర 

మార్షములకు జెందిన పరి వాజకులు గాంద అుండీరి. వారు 

బొాద్గభికువులపై నపుడపుడు బూర పక్షములు వేసెడువారు. 

-ఈ పరి వాజకు లా పాంతములలో జాలకాలమునుండీ యుం 

డిరిి ఈ యా శమములు, బుద్ధుండు ధర్యోప దేశము సేయ 

నారంభించిన తర్వాత సిర్మితములుగావు., అంతకుముం చే 

యుండెను. 

ఈ పరి వాజకులు మై తి, కరుణ, ముదిత, యుపేవ్, 

యనెడు నాలుగస (బహ్మావిహారములను 'బాలింపవలె నని 
గణం అలం కచుని చు ఇష దావా వ ఆ ము భల ఇయు లు అ మినా చచ రు దా జ ౫ మున నా శ ఇ న చు వతు ఇనా యలు ఆనా యు చాచా చాలు నం మనా ఇ నాలు ఉంది కాయని ఆ గాను ఇ శ కరనా న ల కో కా ఇక ఇకా అ ప కక్ ఇత me 

* దోజింగ సంయు తమ్ము వగ 6 సు తము 4 
(So) ది n అతి 
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బోధించుచుండిరి, * వరందకును గాలామునియొక్షమొార్షము 

ననుసరించిన వాశే. దీనికి సంచేహములేదు. ఈ (బహ్మవిహార 

ములు బోథిసత్తు (ని చాల్యమునం దే యా|పచేశములందు 

వ్యా_ప్తములై యుండెను. బుద్ధుడు పనిపై మనస్సు లగ్నము 

సేసి పధమభ్యానమును సంపోదించె ననుటలో నమ్మంగూడని 

విషయ మేమున్న వి? 

బుద్దు(డిల్లువదలుటకు గారణము లేవి ? 

బుద్ధ చరిత్రలో మరియొక గొప్పభుట్టము - యాత, 

డుచ్యాన వనముకు బోవునప్పటిది, కుద్దోదన మహా రాొజు- 

బుద్ధుని దారియందు ముదుసలిగాని, శదముగాని, కానరా 

కుండుట. యెన్నో “బందోబన్సులు సేసెనట ! ఇంత 

చేసినను యొకానొక చేవత ముదుసలి నొకని నిర్మించి చారి 

యంచు బుద్ధునకుం గన్న డం చేసె సెనట! బుద్ధం డను ల్పాహియ, 

(బాసాడమునకు మరలినాండు. రెండవ తడవ  వ్యాధికుని, 
మూడవ తడవ మృతుని, నాల్లవ తడవ యొక బరి|వాజకుని 

బుద్దుని కండ్డం బడశేసినడి యా దేవత, దీనితో బుద్ధుండు 

విరక్తుండై యిల్లు వదలి. తత్యబోధకులల మార్షముకు 

వెదుక నారంభించెను. లలిత వి స్తరాడి [గ్రంథములలో క్స్ 

[పసంగము జాల రసభరితముగ వర్తి ౦ంపంబడినది, కవితా 

హాదయమున 3 కథ యెంత బాగన్నను, దార్కిక ద్భస్టి 

కిది యంత సత్యముగా దోచుట లేదు. 
ల ల ల లా య్ యంలో 

- ఇఓ ఈ (బ్రహ్మ విహారములు' సమాధిమార్శము యొక్క, మైదవ 

(పకరణమున సృష్టకరింప( బడినవి, 
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బుద్దుం డపుడపుడు దం డితోగూడల. బొలమునకు 

వెళ్ళడివాం డంటిమి. అడప దడప నొంటిగం గూడ బోయెడ్ 

వొండు, నడువు నడువు గాలాముని యా, శమమునకు వెళ్ళు 

టయు, నతనినుండి ద_త్ర్త్యబోధ నందుటయు మనకు 'ెలిసిన బే. 

ఈ నడువు నెన్నిసారు లాతండు ముదుసలిని, వ్యాధితుని, 

శవమును, జూచి యుండగూడదు! ఇందులో వింత ఏమున్నది? 

కడపటి దినమునందు బోధిసత్తుుం డు ద్యానవనమునకు 

బోవుచుండె నట. చేవత యొక యుత్తమ పరివాజకుని 

నిర్మించి బుద్ధునకు గాన్సింపజేసెను. అపుడు 'ఇతండెవ్యరిని 

బోధిసత్తు((డు సారధి నడిగినా6డు, బోధిస త్తు(ం డప్పు టికి 

బుద్దుడు గాలేదు. సరి వాజకులు, వారి గుణములు, ఏ్నిని 

గురించి సారధి శేమిదెలియును 1 కాని ేవతల | పభావముచే 

“నతండు పరి వాజకుండిని వంటనే సారథి బదులిచ్చినాండు. 

అంతేగాదు, (పవజ్యయొక | గుణములను గూడ వర్ణించే 

నట! ఈ వఏషయములు గశాతమునకును జక్కు-గా నర 

మయ్యెను, ఇది జాతక యట్టక థలోని (వాత, కపిలవన్తువు 

నందే గొందజు బరి|వాజకు లుండిరని ముంచే డెల్సితిమి 

గడా! ఆ చుట్టు _పక్కలంహాడ ననేకు లుండిరి. మరి బోధి 

సత్తునకు, నతని సారధికి బరి వాజకుల గురించి 'యేవియు 

చెలియదనుట యాశ్చర్యము గాదా! 

“అంగు త్రరనికాయము' లోని “దతుక్క-నిపాతఠముిన 

(నుత్తము. నం. 195) 'వప్పుి శాక్యుని విషయ మున్నది, 

అతండు నిర్లగంధ(జై న) _శావకుండు: ఒకనా డతనికిని “మహా 
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మోగ్గలునకును సంవాదము జరుగుచుండెను. అపుడే సరిగా 

బుద్దుం డక్కొ_డకు వచ్చినాయడు, 'నిర్హగింధోపాసనతో దన 

శేమియు లాభము గలుగ శకేదవియుం దన్ను బౌద్ధమున జేర్చి 
కొనవలెననియు” వప్పండు (ౌర్భించెను. భగవోనుం కుపచేశే 
మొుసంగినాయు. అట్టక థా కారుండు " వప్పడు బుద్ధుని పినతం (డీ 

కొడు”క నెను. 'ముహాదుట్టఖ్థందను తము లోని యటుకభకును 

బై విషయమునకును గొంత శోదమున్న ది. మైనను వప్పనాముం 

జన యొక ాక్యవృద్ధుండు శై "చె నుండై యుండే ననుటలో సంచే 

హాము లేదు. అనగా, ' బోధిసత్తు్యుండు బుట్టకముంచే శాక్య దేశ 

మందు జెనధర QU పసారము జరిగానన్న మాట. అట్టచో జ జోధి 

సత్తు(నకుం బరి| వాజకుల విషయమే దెలియ దనుట యసం 

భవము గానా! 

మణి యీ యద్భుత వృత్తాంతము బోధిసత్వుని చరి 

(తలో నెటనుండి వచ్చీ దూరినది! “మహావపడానసు తము 

“అపదానముి (సం. ఆవదానము) ఆన(గా నచ్చరిత, గౌప్పవా 

రైన సట్సురుషులచరి త్ర లెందువర్షిత ములో యది మహాపదానసు త్రము, 

ఈ (గ్రంథ (ప్రారంభమున బూర్య యుగీనులై న బుద్దులు, యీ యుగము 

నందలి “గాత మబుద్ధుండు” వీరి చరితలు సం(గహముగ వర్తి ంప(బడినవి, 

పూర్వ యుగీను లార్లురు. గౌతమబుద్దునితో( జేరి యేడుగు రన్నమాట, 
సం(గహ వర్ణనానంతర మొక “విపప్పిబుద్ధుని కథ మాత మీ గంథ 

మున విపలముగ! జెప్ప (బడెను. “విపస్సి” బుద్దుని చరిత యొక యుదా 

హరణమున “మహాపదానసు త్తకారుండు వర్జించెననియు, నిశ్తే దక్కినవి 
జెప్పవలెనని యాతని యధి|పాయమనియు “నట్టకధాకారు”ని తలంపు. ఈ 

వర్ణ నములోని యనేక భాగములు “మహాపదాన సు త్తముిల రచనకు 
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నుండి ముదుసల్ని జూచినత ర్యాత బోధి సత్తు (డు సారధి 

నెమని యడి7నో యావృత్తాంతమును జెప్పునపుడు, జాతక 
అట్టకథాకారుండు “మహాపడానే ఆగతన యేన పుచ్చి త్యా' 
(మహాపడానసు త్తమునందు జెప్పంబడినల్లు (వశ్నించి అని 

యన్న్నాండు. అనంగా నీ యభూతకల్పన 'మహాపడాన సుత్త 

ముిన నారంభ మై యితర; (గంథములలోని కోరతలుపున (బవే 

శించెను. ఇది యంతయు సశ, మరి గృహత్యాగమునకుం 

గారణ మేమి + గృహత్యాగకారణ ' మత్తదండ సుత్తము 
నందు భగవానుండే యిట్లు వివరించుచున్న్నా 6డు: 
నావా వాయు లట ఇలా అల ఆలు మ జాగా ల లల లల లలల ఇ నా లబ్ ల లలల తలల అబ ల్ చ నానా తా నా యన నబ యా 2 న బని వా శాన ఇనా ఇ ఆ అయన మవ నా ఆ ఇను నా ఇ గా గన 2 బు అ ఇ లన ఇదా బగా ణు న యి ఆ తలి చాడా న నవాని వాచా ద్రాలుచా 

ముందుగనో వెనుకనో “గౌతమబుద్ద చరతి లోనికి. దొంగిచూచెను, 
ఇవే విషయములు 6 దిపిటకముూ లలో భిన్నభిన్న స్థలములలో వచ్చును. 

ఉద్యాన దర్శనగాధ మాత్రము “ఢ్రిపిటకము'లలో లేదు. “జాతకట్ట కధా 
కారులేడే దీని. (బవేశ పెకైను. దీనికి ముందు “లలితవి స్తరి “బుద్ధచర శి 
కారు లీ ఘట్టమును వర్తి ంచిరి. 

గౌతమబుద్దుని కొజుకై, శుద్దోదను(డు మూండు బ్రాసాదములను 
గట్టించిన గాధ మైతిహానకముగం గనపడును. ఆట్లయినను నిది కాల్పని 
క మే. శుద్ధోదను( డొక చిన్న జమీందారు. ఆత(డే స్వయముగం బొల 
ములో బని జేసె(డతువా(డనియు6 దెల్ప(బడెనుగదా! అట్రవాండు దన 

కుమారుని కొజకై మూండు (పాసాదములను గట్టంచి యిచ్చెనను 

టసంభవము. 

కీ శే చింతామణి వై జనాథరాజవాఠేగారు, “దీఘనికాయము,” 

రెండవ భాగమును (బకటించిరి, (ప్రకాశకులు, గంథసంపాదకులు; 
“ పకాశకమండలి, నంబరు 880 ఠాకుర్ ద్వార్ రోడ్డు, బొంబాయి-2) 

ఈ (గంథము మొదట *మహాపదానసు తము” యొక్క మరాఠీ భాషాంత 
రము గలదు, జిజ్ఞాసువులు దానిని జదువవలెను, 
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“అ త్రదండా భయంజాతం, జనంపస్పథ మెఘకం, 

సంవేగం కి తయిస్సామి యధా సంవిబితం మయా 

ఫందమానం పజం దిస్వా, మచ్చే ఆప్ప్బోదకే యథా 

అఇమజో హి వ్యారుదే దిన్వా మంభయ మౌావిని 
తా ఈ ధ 

సమంతమసరో లోకో, దిసా సబ్బా సమేరితా 

ఇచ్చం భవనమత్తనో నాద్దసాసిం ఆనోసితం 

ఓీసానే తేవ వ్యారుదే దిస్వా మే ఆరతీ అపహుూో 
(ళ్ 

. శ స్త్రథారణము భయంకరము భాసించెను. ఈ 

జనత యెంతగాం గలహించు చున్నదో జూడుము! నాకు 

సం వేగ మెట్టుగలి”నో వివరింతును వినుము. 

2, అల్పోదక మైన పదియలోం బరస్పరము గలహించు 

కొనుచున్న చేవలవలేం దవులో6 దాము గలహించుకొను 

చున్న జనులనుజూచి నా కెంతయో భయమెనది. 

లె, నాల్లు వెపులను జగ మనసారముగ౦6 గన్పడెము. దిక్కు 

లన్నియు గంపమానము లవ్రచున్నట్లు దోచెను. ఈ కల్లోల 

మందు సమ_స్స భామియందును యెంత వెదకినను నిర్భయ 
స్థానము నదర ౦పలేదు. కారణ మేమనలగా సీ జగతున 

నేక్ళుడ జూచినను గలహాము లే. కట్టక డవరకు జనులు బర 

స్పరమొనర్చృ కొనెడి యధివేపములే. ఏనిశో నా మనస్సు 
విసుగె త్తీనది, ౫” 

రోహీణేనది నీటి పంపకమున కే చీ. గౌక్యులు, కోలీయులు 

గలహించుచుండిరి, ఇర్వురును దమ మై నములు. సేర్చికొని 

రోహిణీనదీ తీరములకు వచ్చినారు. అపుడు బుద్దభగ వానుండు 
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ధించెనని జూతకట్టక్ థ చెప్పుచున్నది. 

రెండు పై నామముల నడుమ సిలవలుడి మూ సు త్రము నుపదే 

ఇది నాకు సరిగం దోచుటశేను. శాక్య కోలీయుల 

రగడయం దీను త్రములనే బుద్దుడు జెప్పియున్న చో 

వాంజగడములు బూ ర్రిగ ఇల చిపోయి యుంషెకివి. కాగా 

యా సందర్భమున పీసు త్రములు జెప్పవలయుటకు సరియైన 

గారణము గన్నడ లేదు తనకు వె రాగి న్యోదయ మెట్టుగలి 

నో దా నిల్హువదలి యెందుకు వెడ తెనో భగనాను. డీసు త్త 

మందు వివరించు చున్నాడు. రోహిణి నదియొక్క_ సట 

కొరకో మతి యేచేని క దవిషయమునకో-శాక్య-కోలియులు 

జగడమాడుచున్న్నారు. “త నాయుధథము పట్టుటా ! లేక 

యూకకుండుటా !” యనున డాసమయమున_ బుద్ధునకుం గలి 

గిన |పశ్నే. కేస్త్రుము చేతే జగడమును మాన్నుటి సాధ్యము 

గాదు, శాక్య-కోలియు లష్టు డాపని నే చేయుచుండిరి. ఇపుడు 

శ న్ర్రముతో నొకచేళ కోలీయులు జయింపబడినను మరల 

వా రూరకుండకు. సమయమునకై వేచియుందురు. శన 

యుద్ధమునం దొకయెడ జయమును, నొకయెడ నపజయ 

మును దప్పనిది. దీనిచే శాశ్వతశాంతి యనతకంపదు, 

కోసలు౭డై న (బ సేనజిత్తునకును, మాగధులడైన బింబిసారు 

నకు వారిప్పుతులే శ్యతువులైరి. ఆయుధ మంత భయంకర 

మెనది. మరి యీ శ్ స్ర్యగహణముతో లాభ మేమి? కడపటి 

వరకు నిశ్లే బోట్టాడుచుండవలసిన బి. ఈ శస్త్ర పవృ త్తిని 

బోధిస త్తుండు నిరసించెను. దయాళువైన యాతండు శస్త్ర 

నీవ్ఫ త్తిమార్షమును స్వీకరించినాండు. 

(23) 
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“సుత్తనిపాతిమందు పబ్బజ్ఞాసుత్తముయొక్క_ మొద 
టనేయీ (కిందిగాధ గలదు. 

“పబ్బజం కిత్తయి స్సామ్హి యథా పబ్బజి చబ్బుమా 

యధా వీమంస మానోస్తో పబ్బజం సమరోచయి 

సంబాధోఒయం ఘరావాసో, రజన్సాయతనం యితి 

ఆబ్భ్బోకాస్తో చ, పబ్బజ్ఞా యితి దిస్వానపబ్బజి"॥ 

క. చ కుష్మంతుండై న బోధిన త్తు్యండు (బ్య వజ్య నెందుకు 

స్వీకరిం చెను 1 ఈ సన్యాస మాతని కేల రుచించినది? ఈ విష 

యము జెప్పి తరునాత, (బ్ర వజ్యను వర్లింతును. 

2 గృవాస్థా[శ మముం గలంతలరు. గౌరణయమెనది. 

సరజస్క- ము. (షృవజ్య స్వతం తమైన గాలివంటిది. ఇది 

యెటింగి బోధిసత్తు రండు బరి వా జకుం డయ్యెను, 

-ఈవీపయమే “మజ్ఞు మనికాయముి”తోని మహాసచ్చక్ష 

సు త్తములోను వచ్చును. భగవంతుం డిట్లు నెను: “అగ్ని వేస్పనా! 
సంబోధిజ్ఞానము గలుగుటకుం బరార (ము బోధిసత్తు (డుగా 

నుండుటయే నాకు రుచించెను. గృవాస్థా శమము సోప 
[దవము. సరజస్క- మైనచోటు. (వ్యవజ్య గాలివంటిది, 

గృహస్థ 'శమమం దుండి పరిశుద్ద, పరిపూర్ణ (బ్రహ్మచర్య 

మాచరించుటకు నాధ్యముగాదు. అందు కై ముండ న 'మొనర్శ్చి 

కొని గాపూయమును ధరించి యింటినుండి బయట బడి పరి 

(వాజకు6 జెటయే య ర్రము,.” 

కాని “పరియ పరి యేసన సు త్రమిందు గృవహాత్యాగము 
నకు గొంచెము భిన్న మైన “కారణము జూపంబడ్డ ది, బుధు 

“ర్త 
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డిట్లనెను: “భికువ్రలారా ! సంబోధి జ్ఞానము గలుగుటకుం 

బూర (ము బోధిస త్తుండుగా నుండుటయే నాకు జన్నధర్న 

ముగ నుండినది. జన్భముయొక వలభోం (బౌ _ప్పములగు 

వస్తువులే (ఫుతదారాడికములు) నాకు రుచించెను. అనగా 

నా సుఖము వారిపై ననే యాధారపడిన దని నేను దలంచి 

తిని, స్యభావముగ, జరా ధర్మము. లై వ్యాధి ధర్శములై, 

మరణ ధర్మముై, శోక ధర శమువై యున్నవ స్తువు తే నాకు 

రుచించెను. అపుడు నా మనస్సునం దిట్లు విచారము గల్లి 

నది. “నేను స్వతః జన్మ, జరా, మరణ, వ్యాథి, కోక సం 

బద్దుండను, పుుతదారాదికములును, దానిచే సంబద్ధములు. 

మణి వొసివెంట నేను బన్వె త్తుట సరిగాదుగచదా! జన్మజ రాది 

కములచే నేర్పడు గష్టనషప్టముల గమనించి యజాతమై 
యరుజమై, యమరమై, యళతోకమైన పరమ శేష్టనిర్యాణ 

పదమును వెదుకవ లెను. అదినాకు దగినది.” 

బోధిస తుని (బ్ర నజ్యకు సాభారణముగ  మూా౭డు 

గారణము లివ్యంబడినవి, l. తనయా ప్ప్తులై నవా శే బర 

సరము గలహ "మొనర్చికొనుచుండుట చే శస్రుధారణము 

సేయుట కాతనికి భయమయ్యెను. ౨. గృవాస్థ్యాశమ 

మనేక బుధలతోం బంకిలమైనదిగ నాతనికిం దైను. సర 

జస్క-ముగం దోచెను. కి. తాను స్యయముగ జన్మ, జరా, 

మరణ, వ్యాధి, సంబద్దుడై యున్న ప్ప డట్టివేయెన వస్తువుల 

యం దడాసకుండె వాని వెనువెంట బోవు టాతని క్సహ్య 

మయ్యెను. ఈ మూడు కారణములు సమ్మి౪తములై యా 

తని గృహ ఈ్యాగమునకుం గారణమైనడి, 
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“శాక్య-కోలీయులు” బోధిస త్తునకు ర_కబంధువులు. 

రినడుము రగడ _ బేర్పుడినవి. ఈ జగడములలో. దాను 

దగుల్కొా.నుటూ; వేదా? యను (పశ్న బుద్ధునియెదుట విల 

చెను. శ న్ర్రముతో వస్త్రమును జయించుట సాధ్యముగాదని 

యాతని విశాసము. కాబట్టి యా జనులకు సమా 

ధానము జెప్పు టతికష్టము. ఈ కలహములో. దాను జేరక 
పోయినచో? దోడివారు దన్ను విగికివాం డందురు. గృవాద్ధా 

(శ మధర్శ్మమును బరిపాలీంపక (దోసిపుచ్చె నందురు. వ్రిన్ని 

చి త్తమ్భభములకుం గారణ మీ పాడైన గార్డ్యస్థ్యమే. దీని 
కంకి సన్యాసిమయై, నిరచేకుత్రో వనములందు.6 దడిరుగుచుం 

దుట యు_త్తమముగ గన్పమ్షైను. కాని దన హృదయము 

నకు హృదయమైన బత్వ్నెని విడచు చుట్లు? |చుమగ్ళహము 

నకు మాణిక్యమైన గుమారుని ముద్దుమొగమును వదలి 

వెళ్ళుటా! బోధిస తుని మనస్సు “యుస్సురు మన్నది. ఇం 

తలో. దన్నినడి మరియొక యూహాతరంగము, బాతి, జరా, 

వ్యాధి, మరణాది ధర్భములచేతం డానే స్యయముగ 

బద్ధుండు. అట్టివోం దనవలెనే బద్దులెన పుతదారాదికముల 

వెంటం దగిలి వారికొబుకై గల్లోలితము, సరజస్క-_ మైన, 

గృవాస్థా[శమమునందుం. జిక్కు_బడవ లెనా! తన మనస్సును 
గలంచిన  యిన్నియాలోచసలతో బోధిసత్తుండు. బరి 
(వాజకులడెనాండు. గౌతముండు విర కుం. డగుటకు మూండు 

కారణము లంటిని. వీనిలో ముఖ్య మైన కారణమేద్ది! రక్ష. 

బంధువుల కలహముతే ముఖ్యమైన కారణము. దీనిభారినుండి 
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డప్పించికొనుట కె భగవానుడు విరక్తుండై 'జ్ఞానమార్హమును 

వెదకి యనుభవించి బుద్దుండై నాయడు, 

రాహులు(డు 

బోధిస త్తునకుం జిన్నవయసునం చే పివావామైనది. 
అతడు గృహశత్వ్యాగము చయునాటికి “రాహులుడిను 

నొక కొడు కుండెను. ఈ విషయము “[డిపిటకములిలో 

ననేకచోట్ల గలదు. జాతకముయొక్క- నిదానకథలో “రాహు 

లుండు” జనించిన నాటి రాత్రియే బోధిస తుండు. గృహ 

త్యాగ మొనర్సెనని యున్నది. వేజొక యట్టకథలో 

“రాహులు(6డు జన్మించిన యేడతవనాండు గాతముండు' గృహ 

త్యాగ మొనర్చేనని గలదు. పాచీన వాజ్భయ మం 

దీ ఆంటికి నాధారములు లేవు. బోధిస తుం డిల్లు ఏడచుటకు 

ముం డాతనికి రాహులు6 డను గువూరుం డుండెననుట 

నిజము. “మహోవగ్గ్షము నందును మటిగొన్నియెడలను గాత్ర 

ముండు బుద్ధు(డై గవీలవ స్తువునకు విచ్చేసి రాహులునకు 

దీక్షనిచ్చిన యున్నది. అపుడు గుమారున శేడేండ్త వయస్సు. 

అట్టక థలుగూడ ని సన్ని వేశమును జాల తావ్రల. వర్టి ం౦ంచెను. 

బుద్దభగవానుండు రాహులున కెందుకు దీక్షనొసంాను! 

అభీ డాకుమారుని వయస్పెంత * ఈ విషయము 'లేడవ్యపక 

రణమున వివరముగ జర్చింతుము. 

రాహుల మాతృదేవి 

మీహావ్గ యందును, జాతక టకథల యందును రాహు 

లునితల్లీ “రాహులమాతాడదేవిి యనియే 'జెప్పంబడినది, 
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“యకోధరి యనెడుబేరు *“అపాదాన” గంథమునందు 

మా(తమే వచింపంబడెను. జూతకముయొక్క_. “నిదానకథి 

యందు యిట్టుగలదు. “ఎపుడు మా బోధిస తుండు లుంవినీ 

వనమున జని శ్రంచెనొ యపుదే, రాహులమాతృ బేవి 

“ఛన్ని యమాత్యుండు, కాళుదాయి యమాత్యుండు జన్నిం 

చిర. 'కంథక* మను నశ (రాజము, బుద్ధగయయందు మహో 

బోధివృతుము, నాల్లునిధులును బుట్టినవి. బుద్ధునిజన్మకాలము 

ననే వృతునిధులు జన్మించి ననుట “గేవలము కట్టుకథ. అట్లు 

గానివో బోధిస తయడు, రాహులమాత, చెన్నుడు, కాళు 

దాయి, యీ నల్హుగును నెక కాలమున జన్మింపకున్నను, సవ 

యస్కు-లై యుండి రనుట నమ్మువచ్చును. రాహులమాత 

డెబ్బది యెనిమిదవ వయస్సున గతించినది. అన6గా బుద్ధుని 

మహాసమాధికి శెండెండ్ల కుం బూర్యమన్న మాట, అప 

దానము (5ీరీ4) నం దామె యనుచున్నది: 

“అట్ల్టస తతి వస్సాహం పచ్చిమో వత్త త్తిభవో! 

మహాయవోగమిస్సామి కతంమే సరణమ త్తనో” 

“నే నిప్పుడు డెబ్బదియెనిమిది వరముల దానిని. . 

ఇదే నాకు గడ పటిజన్న. మిమ్మునేను వదలిపోవుచున్నాను. 

నా ముక్తిని నేను సంపాదించుకొంటిన్తి” 

ఈ కడపటి జన్మమందు, శాకరకులమున తా నుద్భ 

వించిన ట్లామె దలంచుచున్నది. కాని యామె వంశము. 
యొక్కో_ వివరము తేమియు చెలియుటబేదు. ఆమె భికుణియె 

యుండి డెబ్బది యెనిమిదనయేట బుద్దుని సన్ని భా నమున శేగి 
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వి క్లోకమునగల యర్లమును శెప్పినట్లు “అపదానకారు(డు? 
దలంచుచున్నా డు. కాని యామె భితుణయన త ర్యాతె 

నెవరికి నే యుపదేశము నిచ్చినట్టుగాని - యే విధముననై న 

బుద్ధసంఘముతోో సంబంధ ముంచికొన్నట్లుగాని, యాభార 

ములు గానవచ్చుట లేదు. అసలామె భికుకియెనదో ? చేదో! 

గూడ చెప్పలేము. ఈమె నామము *'యళొధరి యని “యప 
దాని |గంథమున గలదు. లలితవి స్తరమున గోపి యని 

యున్నది. ఈ రెంజిలో నేది యామె నిజమైనజేకో? లేక 

రెండనుగూడ సామె నామభేయములే నేమో! 

గృహత్యాగ [పసఎగము 

బోధిసత్తు(ండు గృహ త్యాగము గావించునాటిరా। త్రి 
దన |పాసాదముననే యుండెనట. అతని పరివారములోని 

ప్రల గత వాద్యములతో, బోధిసత్తుుని రంజింప జేయుటకై 

బుషవ్ము-లముగ( (శమించిరి. కాని బోధిసత్తు (ని హృదయ 

మాకృష్టము గాలేదు. వారు గడకు విసిగి ని|దించిరి. 

వారిలో గొందరు గలవరించుచుండిఏ. కొందరి నోళులనుండి 

జొల్లు గాజు చుంజెనట ! ఆదృశ్యమును జూచిన బోధిసత్తుున 
శకెంతయో యసహ్య మైనది. తిన్నగా నాతడు చెన్న నారఫిని 

నిదుర లేచెను. ఆ సారధి 'కంధక' మనెడు గుజ్జమును సజ్జక 

మొనర్చి తెచ్చెను. టానసివై బోధిసత్త్యుం డెక్కెను. వాండు 

గ శ్లెమును బట్టుకొని వెంటనడ చెను. "దేవతలు సగరద్యార 

మును డెఅచియుంచిరి. వా రెరురరును నగరమునుండి బయట 

బడి “అనోమి యను నదియొక్క-_తీరమును జేరినారు. అచట 

బోధిసత్తు(ండు దనశేశములను దానే గరవాలముతో ఖండించి 



కొనెను. వస్త్రాభరణాదులు సారధి కిచి వెసి రాజగ్భహము 

వైపు నడచినాయు. బోధిసత్తుని వియోగముతో “గంధకి 
హయ మా నదీతీరముననే జచ్చినది. చెన్నుండు వ్యస్త్రభూవ 

 ణాదులతో వెన్మ_కు వచ్చినాడు. 

వె జెప్పినడి “నిదానకథి లోని సారాంశము. నిదాన 

కథ, లలిత వి స్తరము, బుద్ధచరిత, ౧మూ మూటియందును, సీ 

సన్ని వేశము జాల రసభరితముగ వర్ణింపంబడినది. ఈఘుట్ల్టము 

నకు బొాద్గుల చి తక ళయందు. గలిగిన షదిణాముము వర్లనా 

తీతము. కాని మై కథలో సత్య మేమా తమును లేదు. ఒక 

వేళ యున్నచో నేదోగొద్దిగ యుండును. ఈ యనుమూనము 

నకుల గారణ మేమనంగా6 | చాచీనములై న సుత్తములలో నీ 

యసంభావ్య దంతకథ కాధారములు లేకుండుట. 

. *“అరియపరియేసని సు_త్తములో బుద్ధభగవానుందే దన 

గృహ త్యాగ ఘట్టమును గరించి చెప్పుచున్నాడు. లు జెప్పుట 

యిదె; 

“సో ఖో ఆహం భిక్టవే? ఆపరేన సమయేన, దహరో సమానో సును 

కాళకేసో, భద్రేన యోబ్బనేన సమన్నాగతో సఠమేన వయసా 
ఆ కామకానం, మాతాపితున్నం, ఆస్సుముఖానం రుదంతానం, కేస 

ముం, వోవారేత్యా కాసావానివర్ణాని ఆచ్చాదెత్వా అగారన్మా, 

ఆనగారియం పబ్బిజి” 

_“ఛిక్షువులారా! యిట్లు విచారము సేయుచునే గొంత 

కాలము గడచెను. అఫుడు నేను మంచి యవ్యనమునం దుం 

టిని, నా వెర్మడుక యొక్క-టియు నెరియటలేదు.. చక్క-ని 
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తరుణుండను. నాతల్లిదం్యడు లేమియు సమ్ముతింప లేదు. కన్నుల 

నుండి వెడలువీటితో వారమొగములు బూ ర్చిగ నావరెంపం 

బడి యుండినవి. బిగ్గరగ నేడు చుండిరి. అయినను నను 

(వారి నెవ్యరిని లెక్కి-౦పక) _ కిరోముండన  మొనర్చికొని 

కాబూయనవ, నములు గప్పికొని యింకినుండి బయట బడి తెని, 

ఇచే యను; కమణిక “మహాసచ్చకసు త్రము” నందు 

గలదు.దీనినిబట్టి బోేధిస తుడు రవాసన్యముగ “ఛన్న, కంనకు 

లతోయాడ గృ హమును౦డ నిర్హమించే నను కథ కల్పన( 

గన్పడుచున్నడి. బోధిస త్రుని సొంతతల్చియైన మాయాదేవి 

యాతడు జన్మించిన యెకవనాటచే మరణించినదిగదా! 

నాటనుండి మహా పజాపతి గాతమియె యూతసిని సొంత 

కొడుకువ లెం జూచికొన్నుది. బుద్ధుండు జెప్పిన వై కథలోని 

తట్ట యామెయ్. కుద్ధోదన గాతములకు బోధిస త్తుండు 

బరి వాజకుండుగాం బోవు వృ తాంతము జాలది నములకు 

ముండే గొంతకొంత డెలియును,. వారియిచ్చకు విరుద్దముగ 

వారి యెదుటనే బుద్ధుండు సన్యసించి యిల్లు వదలి బోయెను. 

ఈ సిద్ధాంతమునకు బుద్దుండే సయముగ వచించిన కథయే 

(బబలాభారము, 

(24) 



ఐదవప్రకరణము 

తపశ్చర్య యు దత్వవోధయును 

ఆళార కాలామునితోడి సంగతి. 

“అల్లు వదలిన బోధిస తుండు నెరుగా రాజగ్భహ 

మునకు బోయిను. అక్కడ బింబిసారుం డాతని గలిసి 

కొొన్నాయడు. అటనుండి గదలీ యాశళార కాలామునిం చేరి 

తేతే (జ్ఞానమును నేర్చెను. ఈ విషయము జాతకములోని 

'నిదానకథియందుం చెప్పం. బడినది. అశఘోము౭డును 
'నిదానకథి యొక్క-_ [గముమునే యనుసరించెను. “లలిత 
విస్తరి మందు “బోధిస తుడు? మొదట వై శాలి "శీగను. 

అక్క_డ నాళార కాలాముని శవ్యుండై నాయడు. విదప రాజ 

గృవామునకు వచ్చెను. బింబిసారుని గలిసికొన్న యనంత 
రము యుద్దకరామ పు_త్తీకతియుని కడం చేరెను” యని 
సవి స్తరముగ వర్టి పం బడీనది కాని యూ రెండు వృత్తాం 

తములకుం సూడ [బౌచీన సు_త్తములతోం బాత్తు గలియుట 
లేదు. ఇంతకుముందు “ఆర్య పరియేసన సు త్రము” నుండి 

యొక ఘట్టము నుద్భృతీకరించి బోధివ తుండు దలితం్యడుల 

యదుటనే సన్యసించె నని 'దెలిపితిని. ఆ (గంథ మంచే 
డాని తరువాత నీ యన్నుకమణిక యున్నది. 

సో వవం పబ్బజితో సమానో కిం కుసల గవేస్తీ 

ఆను _త్తరం సంతి వర పదం పి యుసమానో యేన ఆశళారో, 

కాలామో తే నుప సంకామి (భగవంతుం డనుచున్నాడు: 
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ఈ |పకారము సన్యసించి హితకరమైన వార్ష మేదియో 

దెలిసికొననగోరి : శవము, తో క్రో తరము, శాంతమైన తత్త స్తే 

మును కోధించును స నాశార కాలాముని కడం. చేరితిని. 7) 
వై పాలీయుద్ధృతీ కరణమువేత బోధిస తుండు. రాజ 

గృహమునకు నరు వెడలక దొలుతనే యాళార కాలా 

మునిని సమోపించినట్లు, "జఊలియును. అళార కాలాము:డు 

“గేసలచశవాసి”, “అంగు త్తర నికాయములోని “తిక నిపాతి 
మందు (ను త్తము॥ నం! 65) గాలాము డను త|తియునికిం 

గేసపు త్త నగరమున జరిగిన యొక సంఘటన యుశ్రఖంపం 
బడినది. దీనితోం గాలాముల యందు నాళార కాలాముం 

డును నొకండని చెలియును. శాక్య-కోలియ రాజ్యుములం 

దతేనికి గొప్పు _(పతివ్య యుంజెడిది. ఇతని శిష్య డొక్కు-డు 

“ఛభరండు కాలాముండు. ఇతని యా; (శమము “గపిలవస్తు” 

వం దుండెనని ముందే శెప్పితిమి ళా | “ఉద్దక రాము 

పుత్తు”ని శిష్యుం డొకడు 'కోలీలి సమిీపముననే “యుండెను. 

అందుచే నీ సం పదాయము శాక్య, కోలియ, రాష్ట్రము 

లలో బాగుగా వ్యాపించి యుండె నునుటకు సంచేహము 

చేదు. బోధిస తుండు (వథమధ్యానపద్ధతి సీ పర్మి వాజకుల 

కడనే నేర్చెను. సన్యాస దీత్షయును, "వారినుండియే స్వక 

రించినా౭డు. 

కాని శాక్య, కోలియ, చేశములంబే యొక్క యా (శ 

మము గట్టుకొని కాలము గడుపుట జ బోధిసత్తుున కిస్ట కిపము లేదు, 

కేవ శాంత లోకో త్తం తత (మును దనకు డెలిసిన దాని 

ఫితరులకు. చెప్పుచు వారికడ నేదైన విశిష్టత యున్న దాను 
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గడించుచుం. దిరుగవలెనని యాతని యాస. ఈ తలంపుతో 

నాళార కాలాముని సమావపించెను. అపు డతండు గోసల 

"జేశవముం దుండెను. బోధిస తున కాయన నాలుగు ధ్యాన 

[పకారములు, నాని తరువాతి మూండు సోపాన పద్ధతులు 

నేర్చినాండు. కాని, బుద్దున కీ సమాధి యొక్క- సోపానీ స 
కముతో శాంతి గలుగలేదు. ఇది దని ౫ హాము. 

మార్లమే. కాని దీనినుండీ మనుష్య జాతికి మే లేమి? ఈ 

తలంపుతో నతడు ముందుకు గదలెను. 

ఉద్దక రామ పుత్తుని సమిపించుట 

అళారకాలాముండు, *ఉద్దక రామపు తుండు” ప్రిరు 

వురు గూడ నొశే సమాధి మార్లమును బోధించు చుండిరి, 

కాలాము(డు సమాధియొక్క_ సోపానస ప్రకమును బోధించు 

చుండెను. ఉద్దక రామవు త్తున శకెనిమిది సోపానములు చెలి 

యును. వీ రరువుర కింతే భేదము. వీరిరువురి కొకలజే గురు 
వుండి యుండును. శిష్య దీతు ముగిసిన విదప వా దీ ఆరెండు 

పంథలను (బచారమునకుం దెచ్చి యుందురు, కాలాముని 

సెలవుగా కొని బోథిస త్తం డుద్దకుని సమోవించినాండు. కాని 

యా మార్హము నందుంగాడ బోధిస త్త్యునకు విశేష సత్యము 

గానరా శేదు. అటనుండి రాజగ్భవామునకుం గదలి యక్క-డి 

(పసిద్ధ (శమణ పంథల తత్వజ్ఞూనమును దెలియుటకె బోధి 

సత్తుడు నిశ్చయించుకొనెను. 

“ వించిసారుని మైత్రి 
రాజగ్భవామునందు బోధిస తుని యాగమనము సు త 

0 

బివాతముి నంటు , “పబ్బుజ్జి” సు_త్రములో వర్ణింపంబడినది, 
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వర్ణించిన వాం జెవండో యజ్ఞాతుండు, దాసి జాహాంతరీక్ర 

ణము | గీందిది. 
1. చకుప్మంతుండై న బాధిస తుండు (స్మవజ్య నెం 

దుకు స్వీకరించెను 1 వ తలంపుతో నాతని కిది రుచించినది! 
దాసిని వర్ణించి పినప నాతని (ష్రవజ్యా | పకారమును 

జెప్పెదము, 

2. గృహస్థ నవు మడ్డంకులతో. గూడినది. సరజస్క-_ము 

నైనది. (షృవజ్య స్వతం్యతమైన వాయువు వంటిది. దీనిని 
డెలిసి యతండు సన్యసించినాండు. 

లి, సన్యసించిన బోధిస తూడు శారీరక పాపకర్మములు 

వదలెను. వాచికమైన దుర్గ చనములు మాని వేసినాడు, 

తన యుపజీవిక శుద్దమార్హమున నడవికొన్నాండు. 

4. బుద్ధుడు మగధుల *గర్మివజము. (రాజ గృహము) 
నకు వచ్చెను. శరీరఠమం దెల్ల డ ను త్తమ లతుణములు 

గలిగిన యాతండు భిక్షు నడుగుటకై రాజగ్భృహమున |బవే 

ధరించెను. 

5. తన |పాసాదము నుండి బింబిసారుం శాయనను జూచి 

నాడు. ఆతని లక్షణ సంప త్తియు బింబిసారునకు. గన్చ'జెను. 
వింబిసారుండు దనలో ననుకొన్నా6డు. 

౮. -ఈ వ్యక్తి సుందరుడు. ఛవ్వుండు. శుద్దుండు. ఆచార 

వంతుడు. ఇన్ని యుండియు దన పాదములవైపు జూచి 

కొనుచు బోనవుచున్నాడు. ఆ చూపుగూడ శెండు. చేతుల 

పొడవు మ్యాతమే దారి యందు బడుచున్నది. (యుగ 

మ_త్తంచ పక్టృతి) 
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7. పాద పరిసరములనే జూచికొనుచు. బోన్రుచున్న యీ 

జాగృతి గల భిక్షువు సీచుకుల జవిచుండుగం గన్సడుట 

లేదు. ఇతం డెక్కడ వెళ్లుచున్నాండో దూతల నంపి గను 

గానవతెను. 

8. ఈ భబితు వెక్కడ వెళ్లుచున్నాండో, యట నివసించు 

చున్నాండో గనుగొనుటశె _ బింబిసారుడు దూతల 

నంవెను. వా రతని వెనుక వెనుకనే వెడలిర. 

9. ఇందియముల రశీంచుకొనుచు, సింటింట భితుం 

చుచు, జాగ్భుతుండై వివేకమును వదలకున్న బోధిస త్తని 

భితమాప్యాత 'ఇజంటనే నిండిపోయినది. 

10. భితూటనమును బూ ర్తి యొనర్సిన యాముని నగర 

నును దాటిపోయెను. ఎట నివసింత మేను నుద్దేశముతో 
“పాండవ పర్వతము ను సమోవించినాండు. 

11. అది యాతని నివాసముగం గనుగొన్న దూతలు 
గొంద అచ్చటనే యుండి, యొకరిని రాజుకడ కంపిరి. 

బాయదు వచ్చి రాజుతో నన్నాడు, 

12. మహారాజా! యా భితువు “పాండవ పర్వతము” 

నకుం దూగ్పు వైపున వ్యా ఫఘమువ లె, వృహభమువ లె, గిరి 

గహరముల వసించు సింహమువలె వసించుచున్నాడు. 

18. దూతల వచనమును విన్న యా రా జుత్తమ 
యానమునేెక్కి_ ద్యరగా “పాండవ పర్వతము” వెపు గదలెను. 

14. ఎంతవరకు  యానమువై6 బోవచ్చునో యంత 

వరకు వెళ్ళి, పిదప వాహనమును దిగిన బింబిసారుండు గాలి 

నడకతో బోధిస త్తుని సమిపిం చెను, 
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15. రాజు గుశల్యపశ్నలు విచారించెను. అనంతర 

మాతం డిట్లు బలికెను. 

1౧. సీకు నిండు యావనమున్నది. తనుణుండనవు. 

కామారదశ యింకను దాటలేదు. నీ తనుకాంతి శ[తియుని 

కాంతివలె రోచకమె యున్నది, 

17. నీవు గజపాలుండవైై నా సేనకు గౌరవము దెమ్ము. 
నేను నీకు సంప త్తి నిత్తును, డాని ననుభవింపుము. నీ జాతి 
యీదో యిపుడు 'చెల్పుము. 

15, బోధిస త్తం డనెను: “రాజా హీమాలయ పాదము 

లందు, ధన, వీర్య, సంపన్న మై యొక (పచేశ మున్న ది. 

దానికి. గోసల రాజ్యమం దంతేర్భూతి. అది నా "దేశము. 

19. అచ్చటి జను లాదిత్య నొ తులు. వారిని శాక్యులం 

దురు. రాజా! వారియందు, జన్మించిన నేను 1 సన్యాసి నై నె తిని. 

ఆ యగుట గామోప భోగము లందలి యిచ్చశచే గాదు, 

20. కామోపభోగములందు, నాకు దోషమే గన్పట్టినది. 
వకాంతవాసము నాకు సుఖ మయ్యెను. నే నిపుడు దపశ్చ 

రక్ వెళ్ళుచున్నాను. ఆ మార్హమునకు నా హృదయ 

మ్మ అతులు సాచుచున్నది. 

సుత్తము మయొక్క_ మూడవ గాఢయందు బోధిస 

తుడు “గాయము,” “వాక్కు”, *ఉపజీవికి వీనిని సంస్క. 

రించుకొన్నట్లుగా నుల్రేఖంపబడినది. ఇల్లు గదలిన 

బోధిసత్త్యుడు మార్గమధ్యమం చే యీ మూటిని సంస్క-రించు 
థకొనెనా 1 అది యనాధ్యము. 
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“ఆళార కాలాముడు,” *ఉద్దక రామపుత్తుడు” ఏరి కడ 

నివసించి, వారి యాచాగర విచారములు జాగత్తగయ గ నిపెట్టి 

యాతం డీ సంస్కరణ మొనర్సు కొనెనని యూహీంప 

వచ్చును. కాని వారి పంధలతో నాతసికి సమాధానము 

చిక్కి-నది గాదు. అందుకే _బసిద్ధ [శమణ నాయకుల తత్వ 

జ్ఞానముల డెలిసికొనుటకు రాజగ్భృహమునకు వచ్చినాండు. 

వారి సర్య సంపదాయము లందును గాద్దియో- గొప్పయో 
దపశ్చర్య యుండనే' యున్నది. తాను నళ్ల్లు దప పశ్చర్య 

గావింపవలెనను తలంపు బోధిస త్తునకుం గలిగను. ఆ నిర్భయ 
మునకు వచ్చినవాడు గనుకనే బింవిసారునితో “నేనిప్పుడు 
దపశ ఎర్యోడే. బోవ్రుచున్నాను యని పలికెను. కామోపభోగ 

ములనుండి యాతని హృదయ మింతకుముం బే విర కమైనది. 

కనుక మగధ రాజు “యిచ్చెద” నన్న యధికారము బోధిస త్వ 

నకు తుచించినడిగాదు. 

ఉరు వేలకు వచ్చుట 

రాజ గృహము నుండి యత6 డురువేలకు వడలి 

నాయడు. ఆ చో టాతనికి. దపా యోగ్యముగాం గనంబడినది. 
దాని వర్ష నము “అరెయ పియిసని సు_త్రమం దిట్లున్నది. 

భగవాను డనెను : “భికువులారా ! కుశలమార్షము 
నన్వేపీ.0చు నను దవాయోగ్యమైన సి సనానమును నదకచు 

నురువేలకు వచ్చితిని. ఆ చోటు లోట త్రరమై శాంతము 
_శొవ్షమె యుండెను అచ్చోట నొక "రమణీయ భూమి 

భాగమును జూచినాను. అక్కడ సురోధితమైన యొక 
వనము, దాని (పక్కన మందమందముగ. బారుచున్న నది. 
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నది కిరువై పుల మెలుయు సైకొతము ఆ సైకతము లున్న 

తములై న యాసనముల వలె నుండేడివి. ననమునకు నలువై 

పుల భితొటన మునరకికొనుట కనువయిన పల్లె టం చేమ. 

ఈ రమణీయ భూభాగము గులినుడయిన మనుషుల్షనకుం దప 
'మొనర్చుట కష్ట్టమైనదని వోచి నే నటనే సూమ్పంటేని. 

రాజగ్భృహమునకుం జుట్టు పట్టులనే జన్న్నచెన్న శొండ 

లుంచెడి వనియు,  వాసియుదు నిర్గ) ధులు మొదలయిన 

[శమణులు డప మొనర్చుకొనెడువా రనియు న నేకతావుల 
వర్రింపంబడియున్నదది. బోధిస కున కీ రూత్షప(తములు 

ta 

తవోయోగ్య మవిపించ కేచు. ఆయన కుముువేలయ్ బుచిం చెను. 

అతని సృష్టి సౌందర్య పీతి యంత కోమల మెనది, 

మూ డుపమలు 

తపశ చను నారంభించుటకు ముందు బోఫెస త్తు మన 

స్పున మూ డుపమానములు దశ్చైనట. వాని వర్తనము 

“మహాసత్యక సు_త్తిిము నందు వచ్చును. భగవానుం డను 

చున్నాడు: “అగ్జివేస్పనా! కొన్ని కులు దడిసిన నీటియం దే 

యున్నవి, ఒకానొక మనుష్యుండా కను నొకడానిని కొని 

యుత్తరారణితో దానివై రుద్జై ననుకొందము. వాం 

డగ్న్నిని బుక్రింప దలచినాండు. కాని యనగ్ని జనించునా? 

సచ్చకుడు :- గౌతమా! ఆ కళలో నగ్గి బుట్టదు. 

అది దడిసినది. అందుచె నా మనుష్యుని పరి శమ వ్యర్థము. 

వాసికి పర్మిశమయే గాని ఫలము శూన్యము. 

(25) 
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గాతముకు :- అగ్టివేస్పనా ! అశ్వ యీ (శేమణుం 

తై నను, (బాహ్మణుడై నను శరీర మనస్సులతో గామోప 

భోగములం డలి పుడు గాండో, యొవని కామవికారము 
శాంతముగా బేవో, వాం జెంత [శమించినను జ్ఞాన దృష్టి 

లభింపదు. లోకో త్తరమైన సంబోధము, పాపము గాదు, 
కీయ | అగ్ని వస్పేనా ! నా కింకొక యుపమానమును 

దట్టినది. ఒక తడిసిన కళ్లు సేటినుండి దూరమం దున్నటే 
యనుకొనుము. ఒకానొక డు త్తరారణితో దాని ఘరగ్గించి 

యగ్షి బుట్రింప యత్ని ంచెను, అగ్ని కలుగునా ' 

సచ్చుకుడు :- గాతమా ! గలుగు బోదు. వాని 

(పయత్నేము వ్యర్గమై (పయత్న మే మిగులును. ఆ క్ రై 

దడిసినది గదా | 

గాతముడు :- ఓయీ! అశ్లే యేశమణుండు గాసి 

(బావ్మాణుడు గాని కామోష భోగములు వదలి శనీరముతో 

మనస్సుతో వాని నుండి యలి పుడగ నున్నను యొవని 

మనస్సు నం డా వికారములు మూలమట్టముగం బోలేదో 

వాం జెంత గప్ట్రపడినను జ్ఞాన దృష్టి గలుగదు. లోకోత్తర 

సంభోధ మేర్పుడదు. ఓయీ ! నాకు మరియొక యుపమ 

దట్టనది, ఒక శుషహ్క- మైన కెకె సిటినుండి దూరమం దున్న 

దనుము. ఒకానొకండు డానివై నుత్తరారణి ఘర్షి ంచి య్య 

బుట్టింపం డలచెను. అగ్లీ పుట్టునా | పుట్టదా ! 

సచ్చకుడు :-పుట్టి తీరును. ఆ క క్రై యొండినది. నీటి 

నడుమ. గూడ లేదు. 
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గాతముడు:- కీ యని వేస్పనా! అశ్ల్ల యె (శమణ 

(బాహ్మ్నణులు, గాయముతో. జి తముతోంగామోపభోగము 

లందుండి దూరమునం టదుండిరో, యువి మనస్పునందు€ 

గామవికారములు సంపూర్ణ ముగ నశించెనో, యట్లివారు థ్గగ్తీ 

రము నత్యంతము [(శమింప చేసినను, చేయకున్నను, వారికి 

జ్ఞాన దృష్టి లభించును. లోకో త్తర సంబోధము, పా ప్తించును. 

ఈ మూ డలంకారములును బోథధిస తులు పశ్చర్య 

యెందు కారంభించికో ెలుపును. వ్యృశమణ (వాహ్న 

ణులు యజ్ఞ యాగము లండే నిమగ్నులై దృష్తి బొందు 
దురో వారా మౌార్షమున నర్రీరమును (శ్రమింప చేసినను, 

నారికిం డతజ్ఞానము దూరయైనది. వేరొక తెగవారు, 

యజ్ఞ యాగముల మార్లమువదలి యరణ్యముల( చేది వసిం 

తుకు. కాని బారి యంతఃకరణములందు. గామవికారములు 

నష్టములు గా లేదు. వారి తపస్సునుండి గలుగు ఫలమేమియు 

లేదు, వారి (పయత్నము తేడిసిన కళ్లె ను_త్తరారణి 

ఫఘర్షి౦చి యగ్ని బుట్టింపం |బయత్నించుట వంటిది. ఎవండు 

గామోప భోగములనుండి దూరమం దున్ననాలైై మనస్సు 

నందు. గూడ గామవికారముల నాశమొనద్చు కొనునో 

వాండు గాయనును తభ పెట్టవలసిన బని లేదు. తతర్చబోధ 
వాని సామ్ము. 

హరఠయోగము 

బోధిస త్తుంనకుం బై యలంకారములు దట్టనవి. వాసి 

ననుసరించి [శమణు లొనర్ని నట్లు తీవ తపశ ఎర్యను జేయ 

వలెనని యాతేఢడు నిక్చయిం చెను, తొలుత నాతండు పాఠ 
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యోగమును సాధించినాడు. తన యనుభవమును సచ్చ 

కునితో నిట్టనుచున్నాడు. “ఓయీ! అగ్జవేస్పనా! గంత 
ములవై డంతముల నొ త్తి నాల్క తావులతో హతినా 

చిత్తమును దమించితిని. అపుడు నా కశుములనుండి చెమట. 

బాబు నారంభించెను. ఒకానొక బలవంతుడైన పురుషుడు 

దుర్చలుడై న మనుష్యుని తలంబట్టికొని గాని, కేక భుజముల 

బట్టికొనిగాని కిందికి యెత్తునో యట్లు నేను నాచిత్తమును 

డమించితిని, 

రీయీోా! పిదప నుబ్బా్యస సిశా(సములు బంధించి 

ధ్యానము "సేయ మొదలు 'పెట్టతిని. అపుడు నా చెవులనుండీ 

శ్రాంసము బయలుదేరు శబ్దము వినపడ నారంభించెను. 

కమ్మరి కొలిమి తిత్తి యూదినట్లుగా నా శబ్ద ముండషెను. 

ఎవడో నాపాదములయొక్క_ చర శ్రమును గట్టిగా మెలివెట్టి 
(తప్పి పట్టుకో న్న ట్లయ్యెడీది. కాసి నాథ్యానమును వదల 

లేదు. కడుపునందు భరింపరాని వేదన. కసాయి వాంశావు 
యొక్క_ కడుప్తుం గోయునట్లు యెవరో నాపొట్టను గోసిన 

ట్లయ్యెడిది. ఈ సర్యానుభ వము లందును నా యుత్చౌాహము 

దగ్గలేదు. స్మృతి |సగ్గలేదు. కాని శరీరము నందలి | తాణ ౧ 29" 18 L 
మూా। తము నెగినదిగాదు. అయినను గవ ప్రదమైన యా 

OO ౬ QQ 

వేదన నా చిత్తమును బంధింప జాలకపోయెను. 

మూడవ |పకరణమునందు, [(శమణుల నానావిధ 

తపశ్చర్యలను గురించి గొంత జెప్పితిమి. దానియందు హఠ 

యోగమును వివరింపలేదు. కాని యాకాలమునందు, హఠ 

యోగమును సాధించు తపస్వులు గూడం గొంతమంది 
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యుండి యుందురు. లేనిచో బోధిసత్తు నకు యీ యాగ 

మును నాథించు బుద్ధి పుట్టియుండదు, 

ఉపవాసము 

పాఠయోగమును సాధించిన బుద్దునకు డాని యం 

చేమియు సత్యము -తేదని అెలిసినది. అన్నపానములు బొ _క్లీగ 

వదలుట, యాతనికి గిట్టలేదు. అందుకై యల్బముగ. దిన 

-ముదలుపెైను. తన యా యనుభవమును 'సచ్చకుని” తో 

నిట్లు జెప్పినాడు “ఓయీ! అగి వేస్పనా ! నేను కొద్దికొద్దిగ 

నాహాోరము దిన మొదల్డితిసి. కాన్ని రోజుల . కాహారము 

వదలి వేరులకపాయమును మ్యాతమే సేవింప నారంభించీ 

తిని. అడిగూడ జాలకొలందియే. నా ననీర మెక్కు-వగ 

గృశించిపోయెను. అస్పీతక, కాలవల్లుల, (గంధులవలె నొ 

యంగసంధులు స్పష్ట్రముగ గనువింపందొడగను. నా కటి 

బంధ మొంకు కాలంత యైనది. పాటువడిన యింటి వెస 

ముల వలె నా మీాగాళ్ళయ్యెను. లోతైన చిన్న బావిలో 

పడిన నత్యతముల వలె నా కనుగుడ్డు, కన్నులలో నెక్క-డో 

మరయుచుండెడివి. చేదుసారకాయను గోసిన దాని నుండి 

రస మెట్లు జొట, జొట గారునో య్లే నా పాదముల నుండి 

చర్మము _వేలాడుచుండెను. కడుపుపై న చేయివేస
ికొన్న ప్పుడు, 

వెన్నెముక దగులు చుండెడిది. వెన్నెముక నంటికొన్న పడు 

పొట్టయొక ,- చర్మము చేతికి వచ్చెడిది. చెన్నాెముకయు, 

పొట్ట చర్మమును రెండును యేకమైపోయినవి. మల 

మూూ[తముల. విసర్జించుట శ్రీసనప్పుడు, నే నక్కడనే పడి 
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యుండువాండను. నా శరీరముపై చేయి వేసిన, దుర్చులము లగు 
రోనుములు వాని యంత టవే రాలిపడిపోవును. 

వితర్యములపై నధికారము 

బోధిస తం డేడువర్భ ములు దప మొనర్చిన ట్లున్నది. 

ఈ వడు వర్ష ములు గేవలము, చేహదండనమున కే యాతడు 
శేమించెననియు మనస్సునందు వేబుయూహయే లేదనియు. 
దలచుటకు ఏలు లేదు. వై నుదహరించిన మూ డుపమలంబట్టి, 

కామవికారములు బూరిగ నష్ట మొనర్చిక్"నుట్నక్తె నానా 

విధముల గాయశ్షేశములంబడవలసిన యవసరములేదని 
యాతని కర్ణ మైనట్లు స్పష్ట మేగడా! అవేగాదు. అబుపంటి 

యాలోచన లెన్నో యాతని మనస్సునం దుండౌడివి. 
వానిలో గొన్నిటి సీ కింద జేర్తుము. 

మక్షిమ ని కాయములోని “ద్వెధావితక్క-సు త్తి 

మంచు భగవాను. డెట్టనుచున్నాండు. 

“భితువులారా! నాకు సంబోధముం  (చా్లింపక 
మునుపు బోధిసత్రుండుగ నె యున్నప్పుడు నామనస్సునందు, 
వితర్క_ముల శెండుభాగములు గావింప వివారముగలిెెను. 

వెంటనే గామవితర్మ_ము (విషయవితర్మ్క- ము), వ్యావాదక 

వితర్య-ము (చ్యవవితర్క-ము), విహింసా వితర్క-ము (తనకు 
గాని యితరులకు గాని హాం౦సగల్లీంపకుండుట) యా మూా౭డు 

వతర్య-ములను జెర్చి యొకభాగము చేసితిని. నైమ్మ-ర (ఫ$ము 

(వకాంత వాసము), అవ్యాపాదము (మక), అవిహింస 

(కష్టము సీకుండు బుద్ధి) ఈ మూండు వితర్మ-ములు రెండవ 
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భాగముగనొనర్చితిని. చే వెంతయో జ్యగత్తతో, దత 
తతో వర్తించుచుంటిని. అయినను మొడటి మూండు 
వితర్క-లలో నేబేని యొకటి నామనస్సునా డారాడు చుండె 

డిది. అపుడు నే నిట్టూహించితిని. “ఈ దుష్ట వతర్క_ 

ములు నాయెదలోం బుట్టుచున్నవి. ఇది నా దుఃఖమునకు 

గాని యితకుల దుఃఖమునకుగాని, యుభయుల దుఃఖములకు 

గాని గారణములగును. (పబ్బ్నెను నిరోధించును. నిర్యాణ 

మార్షము సరికస్టును. ఇట్లు నేను విచారించుకొను గొల 

దియు నా వితక్క-ములు మనస్సునుండి మాసిపోవ నారం 

భంచెను.” 

“ఫికువ్రులారా! శరద్భతువునం చెక్క డజూచినను 

సస్యములు చాగుగ ఫలించియుండును. అప్పుడు బసుల 

కాపి యెంతో జ్యూగత్తగం బసులను గని పెట్టె యుండును. 

పశువులు జూలముల సమోాపించునపుడు గశుతో వానిని 
దోలుకొొని వచ్చును. "లేకున్న-వోం బసులు యితరుల 

పొలము లందుంబడును. దానికె కాపరి శిత ననుభవించ 
వలసి వచ్చును. ఈ విషయము వానికి జక్కంగాం చెలి 

యును. అక్ష గామవ్యాపార విహింసాదికము  లకుశలమనో 

వృత్తులనియు, భయావవాము లనియు, నా కెటుక యే. 

అపుడు చే నెంతయో జ్యాగత్త౫, సో త్పావహాముం 

జకించు దుంటిని. కాని నామనస్సునందు, నై_హ్క-ర్భ్యమో, 

యవ్యాపాద మో, యవిహింసయో, ఏనిలో చేదో నొక 

వితర్క- ముత్చన్న మయ్యుడిది. అపుడు నే నిట్లాలోచిం 

వెచునాండను. “ఈ కుశల వితర్మ-ములు నాలో. బుట్టు 
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చున్నవి. ఇవినాకుంగాని, యితరులకుంగాని యుభయులకుం 

గాని దుఃఖములు గలిగించునపిగావు, (జ్జ నశ్చివృద్ధిన నర్చు 

నవి, నిర్వాణమునకుం గొనువో వునవి, ఏనిని రా, తియంతయుం 

బగలంతయు  యోచించినను భయమేమియులేదు. కాని 

యవితరమెన యోచనతో చేహ మలసిపోవును. అపుడు 

చిత్తమునకు స్థిత దప్పును. ఆస్థిరచి త్తమునకు సమాధి వొరు 

కదు.” ఇట్లు దలంచి, నా చిత్తము నభ్యంతరమున నె స్థిర 

'మొనర్చితిసి ... ... వేసవిడినములు వచ్చును. లోకులు 

బండిన సస్యముల నిండయందు. చేక్సెకొందురు. అప్పుడు 

బసువ్రులకా పరి పశువులను నిర్భయముగ బయళ్ళయందు 

వచలి పెట్టును. వ డేని చెట్టునీడ నున్నవా * లేక బయలులో 

సంచరించుచున్న వా * యనునంతె వణకే యాతండు గని 

వెట్టునది, అశ్లై దైప్కుర్భ్యాదికములై న కుశలవితర్క_ములు 

నాయెడలోC దోచిన ప్పుడు “యివి కుశలవితర్క_యులుయను 

నంతవజ సే నాస్ఫృతిని నిలిపి కొంటిని. వానిని నిగహించు 

టకు. బయత్న మొనర్చేదు, 

నిర్భయ ము 

బోధిసత్తుుడు  గుశలవితర్క-ముల తోడునొని 
యకుశలవితర్య్మ ముల జయించెను, కాని ధార్భికుండై న 

మనుష్యుని మనస్సుగం బెంతవజకు నిర్భయత గలుగదో 

యంతవరకు వాసికి. దతగజ్ఞాన మశ క్యమృ్ము, దోవిడిగార్యడు, 

సైనికులు-పీరు దమ శ్నతువులవై డెగించి యొక్కు_మ డగ? 

బడుదురు. కాని వారియందు నిర్భయతి యెదీ? వారు బట్టిన 
యాయుధము లంత పదునెనను, వా శెంత జా్యాగత్తగ 
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నున్నను మనస్సులో దిగులే. పగవా శెప్పు డేమార్చీ 
వైంబకుదునో యను నూహ నిముస నిముసము - దలయెత్తు 

చుండును. అధ్యా పక్ణమూర్లముచేం గలుగు నిర్భయ మె నిక్క 

మైనది. డాసెసి భ్రోథిస తుం 'డెట్లు సాధించెనే యూ (కింది 

ఘట్టము దెయ్పును, బుద్ది భగవానుడు “జాను! చి యను 

_బావహ్మాణునిత్రో నిల్తునాషాడు, “గీయోోా 1 (బాొవ్మాణా | 

నాకు సంజోధము గలుగునప్పుడు బోధిస త్తుంంకుగ నే యున్న. 

పుడు (శమఖు:ండులగాని, _బాహ్బాణుండుంగాని పరిశుద్ద 

కాయక ర్మల ననుసకెంపక యరణ్యమం దున్నను జా డో 

దోషముచేత, భయణ రవుని నాహ్వానించుకొను మున్న వాండే 

యని తోచెడిద. కాని నా కర్మలు బకిశుద్దములు. పరెళుద్ద 

కాయకర్మలు గలిగి, యే సజ్జమం డరణ్యమునేందు వసి ంచునో' 

నన్ను వానిగం డలంచితిని, ఈ జ్ఞానము నాకు గలిగిన బే 

తడవు యరణ్యము లందు భయము చేకవోయెను. ఎవడేని 

యొక గ్రేముణుండూు, జేక్ష _ావ్మాణుం డపరిళుద్దము లై న 

వాచక కర్మల నాచకెం ౦చుచున్న వా6౬డై , యపహరిశొద్ధము తై న 

మానసిక కర్తలు సేయుచుం గశ్శలమైన యా జీవిక తో న నరణ్య 

ముల వసించునో, వాం డా దోపముచే భయ రనుని 

నాహాంనించికొనును. కాని నా వాచక మానసిక కర్మలు, 

నుపజీవికయు బరిళుద్ధ మైనవి. ఇవి బరిశుద్ధములుగ నుంచి 

కొన్న సజ్జనులలో నేనొక్క_(డను. ఇది నాకు వోచినచే 

తడవు కాననములలో నాభయ మంతరించెను. 

సీయో! _బాహ్మృణా! య శమణు(డుగాని బాహ్మ 

ణుండుగాని లోభియె, (బదుష్టచిత్తుడై , (ఛాంతమతియె, 

(26) 



202 బుద్దభగవానుడు 

యాలస్యము గలనాండై, యరణ్యముల వసించునో, యా 
దోవషములతో వాడు  భయముల నాహ్యానించుచునే 

యున్నాండు, కాని నామనస్సు, గామవికారములతో నలి 

_స్తము. సర్వ, పాణులందు, మై, తిగలడి. ఎవ్వరి యెడను, చేని 

యెడను చే్చపము లేదు. హృదయ ముత్చాహపూరక్ష ము. 

స్ట్రంము, నిశ్శ్ళంకిము - ఈ గణములు గలిగి యరణ్యముల 

నసించు సజ్జనులలో చ నొకండను. ఈ స్ శ్వాసము నాకు 

గలి?ను. నా భయము దొలలౌను. 

(వాహ్బణ | (శే మణుయగాని వ పుండుగాని, యాత్మ 

స్తుతి పకవిందలతోో గూడినవాండై, బిరికియె, మానాఖి 

మానముల యం దిచ్చకలిగి యగ ణ్యముల వసించునో ... తేక 

జడ బుద్ధి యగునో వాం డా దోపములచే భయము నాహ్వా 

నించికొను చున్నాడు. కాని నా యా సిదుష్ట్రణములు లేవు... 

అత్చస్తుతి పరపిందలు సేయను. వపిరెకిని గాను. మానాభీిమాన 

ముల యిచ్చ లేదు. _పజ్ఞావంతుడను. ఏసజ్ఞను వీసణము 

లతోం గూడికొని, యరణ్యముల వసింతురో వారిలో నే 

నొశండను. ఈ విశ్వాసము గలిగిన బి తడవు, యరణ్యవాస 

భయము నాకు లేదయ్యెను. 

_బావ్మాణా ! చతుర్దశి- పూర్ణిమ - యమా+వాస్య య 

యష్టమి - యా రాశులు భయావహాములై నవి. ఈ ర్మాతు 

లలోనే యుడాశనములందు, నర ణ్యములం చే చెట్లసీడ, 

లోకులు చేవతలకు బలిదాన మొనర్భురో యచ్చోట నే 

నొంటకిగు వసించితిని. వ నలములు భయంకరము లందురో, 

యా చోటుల వొంటరిగ “సున్నాను. భయమనున నెట్టిదో, 
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జూడవలె నని నాకోరిక. ఆ సమయములందు నా (పక్కా 

నొక జింక బరువ త్తినచో, నొక నెమలి చెట్లలో నురికినచో, 
చెట్టయాకులు గాలికి గలగల గదలినచోనోపోో ! “భయ 
స్వర పమిదియి య'ిదలవెకువాడను. భయ ైరఫుని 

జూచు, నిచ్చ చేతనే నే నిట నున్నాడను. దానిని జూచు 

దలంపుతో నే దాసి నాశనము సేయు నిచ్చగూడ యున్నదని 
యనుకొ నెడి వాండను. నేను సంచరించునప్పుడు భయమైనచో 

సంచరించుచునే నాశనము సేశతును. ఆ భయము నాశమగు 

వణకు నిలచుట లేదు. కూర్చొనుట లేదు. పరపుంవై బండుట 

లేదొ. నిలుచున్న ప్పుడు భయమెనవో నిలచికొనియే డాని 
నాశనము సేయువాడను. అది నాశమగువజకుం గదలుట 

లేదు. కూర్చొనుట లేదు; పకుండుటశేదు: పరుండునప్పుడు 
భయమైనచో, నేను నిలుచుటశేదు కదలుట లేదు; పండి 
యుండియు యా భయమున నాశనము చేయువాండను; పడ 

కై నున్నప్పుడు భయమైనప్పుడు, పడకవై నుండియే యా 

భయమును, దీక్పికొందును, ఇకేర పనులు చేయుట వేడు, 

రాజయోగము 

బోధిస్య త్తుడు శేవలము వాఠ యోగ తపశ్చర్యలతోను 
గాలముం గడ పెననుటకు లేదు. అట్లు గడపుట యే తప 
స్వికిని సాధ్యముకాదు. నడుము నడువు నాతండు గొంత 

యన్నము దినెడివాండు, శరీరమునందు. గొంత బలము 

రాగానె మరల నుపవాసాదికములు సేయుట వాడుక. బోధి 

సత్తు డేకు వర్ష ములు | పథానముగ( దపశ గ్రరష్టయే చేసినను 
నఃఏమ నడుమ గొంత యన్నమూ దినె ననుటళో గొంత 
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శాంతి సమాధి సుఖము ననుభవించె ననుటలో సంచేహము 

చేదు. హరఠరయోగమును విడచి తాను “ఆనాపానస్పృతి 

సమాధులి భావన నెట్టాననక్చెనోొ, భగవానుడే *ఆనాపాన 

సంయు తము యొక్క- మొదటి వర్షలో నెనిమిదన 'సుత్తము 

నం దిట్లు జెప్పు చున్నాడు. 'ిషువులారా [ ఆనాపాన 

స్మృతి సమాధుల భావించుచున్న చో నొప్పు లాభము గలదు, 
పని నేరీతిగ నై నను సరే భావింపుండు. అది లాభశారి. ఒకా 

నొక భిక్షువు వరణ్యమునందు. శెట్టునీడనో లేక వేజూక 
యేకాంళస్థలమంద్' బదా్హసనస్థ్వుడె యుండు ననుకొందము, 

వాడు దీర్భ ములై న యుచ్భ్యాసముల దీసికొనుచున్న చో, 

దీర్గోచ్చారసములం దీసికొనుచున్నాడని తెలిసికొందము. 

దీర నిశ్వాసముల విడచుచున్న చో నిడుదయూర్పులం విడచు 
చున్న్నాండని దెలిసికొందుము. |: హస్య్వోచ్య్య్వాసముల దీసికొను 
చున్న-చో నిత్యాది* ల నలం 

ఇల్లు “ఆనాపాన సతి సమాధుల భావన సేసి 

నచో గొప్ప లాభమున్నది. భికృవులారా ! నేను గూడ 

బోధిస త్రు(డుగ నున్న షు డీభావననే బహుధా 'గావించితిని. 

దానిచే నా శరీరమునకుగాని, గన్ను లకుగాని కష్టము గలుగ 

లేదు. నా చిత్తము పాప విచారములనుండి విడివడి 

యుండెడిది. 

యై కథచే బోధిస్తత్త్యుంయు. నిరంతరము హాఠమునే 
సాధింపలేదని చెలియును. నడువు నడుమ నతండు శాంత 

-* విశేష విషయములక్షై “సమాధి మార్గమూ పుట 88.48 జూడుండు 
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రాజరానగాగములయహసాడ నవలంపిం చెను, చానితోే సమాధా 

నము గలుగుచుండెను. . ' 

ధర్మమార్షము యొక్క యవలంబము 
NN 

ఈ రీతి సమయాంతరములతో హఠయోగ - రాజ 

యోగములు, ఉపవాస వితాహాక చేవనములు, మొదలై న 

సాధనలు, గావించుచున్ను బోధిసత్తు (నకు మనస్సు నం 

దొకానొక నిశ్చయ మేర్చజెను. త పశ్చర్య నిరర్ధక మని 

యాతనికిం చేలిపోయిను. దీనితో ము క్తి దొజుకదు. "వంట నే 

యాతండు వీనిని వదలి పెట్టి సంపూర్షముగ ధ్యానమార్ల మవ 

లంపిం చెను. “మహాసచ్చుక సుతమంి” చా యనుభవ 

మిటబ్లున్న ది. 

బుద్దుడు సచ్చకునితో నన్నాడు యా! అగ్గి 

వేస్పనా 1 నా తం|డ్ సోలమున బని సేయునష్తుడు, జంబూ 

వృతుము యొక్క- శీతలచ్బాయయందుం గూర్చొని పథమ 
ధ్యానమును నాధించుచున్న ప్ప డదియే తత్యమార్ష మసి 

నాకుందో చెను. పదార్థముల యేవ చేక వాని యుపభోగము 

లేక యకుశల పివారముల శేక లభించెడు సుఖముయొక్క-_ 

స్వభావమును నే నెంతని వర్శింతును! ఈ సుఖమును నేను వదల 

రాడని యను కొంటిని. కానియా యానందము బక్క-చఛిక్కీిన 

శరీరమునకు లభింపదు. వెంటనే కొంతకొంత యన్నముం దిన 

'మొదలిడితిని. అపుడు భికువు బైెదుగురు నాసేవ. సేయుచు 

నావద్దనుండిరి, నాకు జ్ఞానోదయ మైనపుడు దానిని వారి కుప 
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చేశింతునని వారి యాశ. నేను తపస్పునువదలి యన్నము దిన 

మొదలు పెట్టినప్పుడు, పం దపో భమఘ్లడె న్న-పానము 

లకు మజానని సి నన్ను సిరసించి వారు వెడలిపోయిరి, 

అయినను బోధిస తని నిశ్చయము చలింప లెదు. తప 

శ్చర్యను వదలి ఛ్యాననూగ్లేము వెత నే తత్వమును సాధింప 

వచ్చునని యాతని ట్రీ (వసిశ్చయము. 

మారయుద్దము 

బుద్ధ చరి తాదిక [గంధము లీఘ్రట్టమును జూల రోచ 

కముగ వర్ణి ౦చినవి. వానికి మూలము స త్తనిపాతమూ లో 

“పధానను త్తమూ నం న్నది. దాని "భాషాంతరీకరణ 

మా కిందిది. 

1. “నై రంబని నదియొడ్డు న దపశ్చర్య నారంభించి 

నిర్వాణ్యప్పాప్తికై గొప్ప యుశాహముతో థ్య్యానము నేయు 
చుంటోని, 

2. మన్మథుడు గరుణ గొన్నట్లు నాదగ్గణకువచ్చెన్క 

“నివు జాలగ్భశించితివి. శరీరము కాంతిదప్పినది. నీకు జావు 
దగ్గణనే యున్నది. 

ల. వేయి యత్నములు సేసినను నీవు జతువు. ఓయీ! 

'పెద్దమనువ్యుడా ! నివ్వు! బతుకిము జీవించుట యుత్తమము 
జీవితములో. బుఖ్యాక ర్న లొన ర్రువు. 

డీ (బహ్మ్మ చ క్యమును నడపుట, యగ్నిహూకీ తమును. 

బూజించుట్క యా నెండును బుహ్య_లపుణ్యమునకుం గారణ 

ములు, ఈ నిర్వాణమున్నకై న యత్న మెట్టదనుక్న్న్నావు 1 
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ర ని ర్వ్యాణమాగ్చ మత్యంతక కినము దుర్తమము. యా 

మాట లని మారు(డు బుద్ధుని. యెదుట సిలిచెను.. 

6. మారునితో భగవంతుం డన్నాండు: “నీవు గుండెలేని 

మనుషులకు మితుడన్ర, పాపివి, నీ విట కెందుకు వచ్చితివి! 

7 వ్ ప సుణంము 7౯ . స _ నీవు జెప్పునటి పుణ్యా నాకు ౧బట్టదు అట్టి సుణ్య 

ముపై యిచ్చ యెవరి కుండునో వారికి నీమాటలు 'జెప్పుము. 

ర. వాకు; శద గావఖెను. వీరయము గావలఅను. ; వజ గావ 
ధి ఫ్ర Ca 

లెను. అందుకై. నేను నాభ్యేయముపై చిత్త ముంచియున్న 
ప్పుడు 'జీవింపుమిని మెందు కీయుప దేశము ? 

9. నదీ పవావాము సివాయువ్రు శుహిం౦పం చేయం. 

గలను. కాపి ధ్యేయమునందు సివిష్టమైన చి త్తముగల 

నా రక్తము నది శుష్క పం చేయ లేదు. 

10. కాని నా పయత్నముతో రక్తము శోవీంపం జేయ 
బడెను. అనై నాపిత్త శమ్మము లనెకు వికారములును 
శుమ్మము లగును, నా మాంసము శీణమెయుండిగాం జి త్ర 

జీ ఒం అద జ్య బ్య జగ | a 
ముధికే (ప్రసన్నము స్ఫ్భృతి, షు యు_త్తరో త్తక మభివృద్ధము 

లగును, 

నా మనస్సు గామోప భోగములవై పు మొగ్గదు. ఇజే నా 
యాత్ననుద్ది. 

ఆ ధి 
12. ఓయూ ! మారకుండా ! కామోప భోగమే సీ మొదటి 

సేన. అవతి రెండవది. ఆకలి దప్పులు మూండవ సె 
వప సద . తెప్ప నాల్లవ పై వము 

యై 
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18. ఆలస్య మైదవది. అఅవది భీతి. వడవది గుశంక. 

ఎడమిదవడి యభిమానము. . , 

క లాభము - సత్కారము - పూజ -యివి తొమ్మిదవ 

సైన్యము, దుష్టమాల్చమువేత సాధింపంబడిన క్షే రి పదవడి, 

దానికి వశుడై మానవు. డాత్మస్తుతి బరనిందల వా లగును. 

15. ఓయూ ! మదనా! ఇప యస్నియు చేరి లోకమును 

|బహాకించు సీ సైన్యము. భీరును నిన్ను జయింపలేడు, 
మా 

నిన్నెవండు జముంచునో వానికే సుఖము. 

16. * నా శిరస్పువై ముంజగడ్డి ధరించుకొని వచ్చి 

నాను. నాకుం బరాజయము గలిగినచో నేను జీవించుట 

వ్యర్షము. పనాజితుండై. జీవించుటకంకు సం గామమున 

జచ్చుట ములు, 

I. (వతిశమణుండను (బావ్మాణుండును నిసె నము 

నందు చే3 (పకాశమును నోల్చోోవు చున్నాండు. వానికి 

సాభధుపుకుషులు సాధించు మౌార్షము దెలయవచ్చుట లేదు. 

18. నాల్లు దిక్కు_లయందు, మూర సేన (గమ్ముు 

కొన్నది. మన్నభండు తేన వాహనములతో సజ్జుండ్రై వచ్చి 

నాయడు. వానితో యుద్ధమునేయుటనై నేను ముందు నడచు 

చున్నాను. అందుచే నన్ను వాయు శ్రాన్నభష్టత సందింప 

జ్ఞ “సం[గామమునుండి బరాజితుడనై వనుకకురాను” అనెడు 

డ్రతిజకు స్నోరకముగా ముంజ గడిని దలపె ధరింతురు నె 
వ త యా 
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19. చేవతలుగాని, మనుష్యులుగాని క్ చేనముందు 

నిలువశకులు గారు. అట్టిది సీ స్పే కాని యొక శిల మట్టి 

పాతను బగులగొట్టినట్లు నా పట్టబలయుతో నిన్ను. పవాభ 

ఏింతును. 

90. సంకల్పముల వళీకరించి స్మృతిని _జాగ్భృతికకెంచి 

యనేక (శావకుల కుపదేశనుచ్చుచు నేను దేశ చేశములు 

దిరుగుదును. 

21. ఆ | శావకులు, జాగరూకులె నా యుపచేశమును 

బట్టి నడచి "జ్య యమునందు6 జి త్రము లగించి సియిచ్చృకు 

విరుద్ధముగ కోలీమున కందుకొనరాని పదమును బాందుదురు, 

వ మారు డనెను వీడు వర్ష ములు నిన్ను వెంటాడి 

నడచితిని. కాని సృతిమంతుడగు వీ యం బేదొసంగను6 

గస్పింపలేదు. 

౨౨. ఇక్క. జేదియో మృదువైన పదార్థము దొరకును - 

తీపి పదార్థము దొరకు నను నాశతోం గాక దినుబండారము 

వంట రలీగుం గల పాపాణమ్ము దగ్గరం జేరెను. 

24. కాసి యాకాకి కేమియు లాభింప లేదు. అది వెను 

ద8గ్ పోయినది. ఆ గాకివతెనే నేనుగూడ గాతముని కడ 

నుండి వెడలిపోవు చున్నాను, 

25. ఈ రీతిం జింతించుచున్న మన్మధుని చేతినుండి వీణ 

జారిపడెను. దుఃఖతుడైన మారు డటనుండి యంతగ్గాన 
థి 

మెనా౭దు, 
౧... 

(27) 
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ఈ సూ తముల “భాహోంతరము లలితవి స్తరమందుం 

బదునెనిమిదవ యధ్యాయమున గావంపం బడినది. దీనిచే నీ 

సూ తములు బాచీనము లని తెలియును, 

వె ని చెప్పబడిన “భయ ఖై రవ సుత్తమూులోని విష 
యమును జాగ తగ గమనించినచో, సీ రూపకముయొక్క_ 

యర్థము సులభముగా గోచరించును. మానవజాతియొక్క_ 

కళ్యోణము కొక యెవండై నను బయత్నము చేసిన-వో 

వానిని దొలుత నడ్డగించు మారసేన గామోపభోగముల 

వాసన. డానిని ని ంచి ముందుకు బోయి పోశమునుపే 

యరతి యుత్చున్న్న మగును, తరువాత నాకలి దప్పు లొకటి 

చినుక నొకటి యా కమించును. ఈ వాసనలు, వికారములు 

ప్టి నన్నిటిని జయించిన నేందప్ప కళ్యాణ! పద మైనం దత 

సామె త్య్మా_ర 'మెన్నడును గలుగదు. కనుక బుద్ధుడు మరుని 

జయించె ననగా నీ మనో వృత్తుల నన్ని టిని " జయించెనని 

సుజాత యొసంగిన భిక్ష 

బోధిస తనకు సంబోధిజ్ఞానము వె శాఖపూర్ణి మ 

నాటి రాతి గచిగాను. ఆనాటి పగలు రెండుగ౦ట లప్పుడు 

సుజూతి యనెడు గృహాణి యొక తె యతనికి వివ నొసంగి 

నది. ఈ యుల్చేఖము “సుత్తపిటకమున నొకచోటం చేయం 
న! 

బడినది. ఇక్కూడదప్ప 'నుజాతి పే రెక్కడను రాలేదు. 

* ఆంగు త్తర నికాయ ఏకకనిపాతము; “బౌద్దసంఘాచాపరిచయి 

వ. 2a § చూ. 
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"కాని బౌ "ద్దుల చితకళయం డామె సంపాదించిక్ "న్న థన 

మనన్య సామాన్యమైనది. బుద్ధుని దృష్టిలో గూడ ఏభుట్టముం 

జిరస శ్రరణీయమయ్యెను. “చుందుండిను గమ్మరి యొసంగిన 

భితనుగొని బుద్దుడు రోగ గస్తుండై నాడు. ఆ రోగముతోచే 

దనకు. “బపనిర్యాణము” సిద్ధించునని బుద్ధునికి దట్టినది. 

తన యనంతరము లోకము మందుని” "నిందించు 

నమో యన్న యాసంకయును గలను. అందుకే బుద్ధుం డా 

నందునితో నన్నా ౦ండు. గవ దినమునందు నాకు సంబోధము 
(పా_ప్రమయ్యెనో, యా దినమున దొతికిన ఖిక్షకును నేడు 

(బా_ప్తించిన భితుకును భేద మేమియు "లేదు. రెండును 

సమానమే. అనందా ! ఈ మాటలు చుందున  కెటింగించి, 

యాతని శాంతింప జేయుము.” 

టోధివృక్షము [కింద యాసనము 

“నుజాతి యొసలిన భిశునుగొని బోధిస తుండు 

దానిని “నై రంజని నదియొక్క_ గట్టున భుజిం చెను. ఆ రాతి 

యాత. డొక పిప్పలవృతుము కింద. నుండెను. ఆ చెట్టు 

యిప్పుడు లేదు. శశాంకుం డను రాజు దానిని నాశన మొన 

ర్చెనని చెప్పుదురు. కాని యా చోటనే మొలచిన వేరొక 

రావి చెట్టున్నది. దాని నానుకొనియ యొక చేవళము. ఈ 
రెండును" (సిద్ధము లే. -ఈః చెట్టు కింద బోధిస తుండు 

గూర్చొని యేన్న ప్పుడు మరల నొకసారి మారునితో 
యుద్ధము జరిగనని *లలితవి స్తరి మనుచున్నది. “సంయు త్త 

నికాయముి నంచు 'సగాభావగ్గమున మదను౭డు బుద్ధుని 

మణపి౦ప జేయుట కై బోధివృత్ము | కింద? దృష్ట, యరేతి 
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రాగము లను మూడు మై న్యముల 'జేర్చెనట ! “జాతకము 

నందలి విదానకథిలో మాగుడు, బుద్దుని నాలుగు వైపుల 

నుండీ యడ్డగించెన పి (బహ్మ్ండ వర్ణన మున్నది. మారుని 

యీ సై స్వమును చూచి (బ్రహ్మాదులు బరువె త్తి పోయిరట! 

బుద్దుం డౌకండే నిలచెను. ఆ చోటు దనదని జెప్పుచు బుద్దు 

నక్క-_డినుండీ తేచిపోవలసిన దని మారుం డన్నాయడు. ఆ 

స్థానము దన దనుట్కక సాతులుగా మార సైన్యమును విని 

యోగించెను. సర్య బేవతలును బరువెత్తి పోవుటచే బుద్ధున 

కెవ్యరును సాక్వ్యుము జెప్పువారు లేకపోయిరి. అపు డాయన 

దన కుడిచేతిని [కింద దట్టి “ఈ భూమియే నాకు సామ్య” 

మనెను. వెంటనే భూ చేవి వ రాట్బ్వరూ పమును ధరించి మార 

సేనను బరాభవించి పంపెనని పురాణములలోవల “జాత 

కట్టక థాకారుడు. వర్ణించినాడు, 

బౌద్ధ చిత్రకారు లీ |వసంగము నెంతయో నాస_కితో 

నెన్నుకొనాష్నరు. రాగ చే్యషములు, లోభమదమత్సరములు, 

యి కాది దుష్ట్రమనోవృ తులకు, వమా_ర్రిమంతము లయిన 

స్వరూ పముల గల్పించిన వారి _ుజ్ఞు యెంతయు. బొగడ 

దగినది. మొదలు కవి వర్ణించిన తరువాత యా చాయల 

బట్టుకొని చి తకారులు జి తించిరో, లేక చి[తకారుల 

(తోవనుబట్టి గవి వర్షి ౦చెనో నిర్ణయింప సాధ్యముగాదు; 

వది యెట్లున్నను, దుష్ట మనోవృత్తులకు, మూ_ర్తిస్వరూప 

మిచ్చుటకై. బౌద్ధ చిత కారులను, గవులును యత్నించిన 

వూట వాస్తవము, 



తత్యటోధము 

చె శాఖ పూర్ణివునాటి ర్యాతి బోధిస _తుంనకు సం 

బోధి గలిగె నంటిమి. నాటినుండి యాతం బుద్దుం 
డయ్యను. అంతవర కాతడు బోధిస త్రుందే. బుద్దు నక ౫లి 

గిన తత్భబోధ యెట్టది! నాలుగు ఆశ్య్సత్యములు- దదం 

తర్దతమైన యషహ్టాంగమార్షము. అదియే యతనికిం గలిగిన 

సంబోధథి. బుద్ధుండు వానినే దనతోడనున్న యెదుగురికి 
నిచ్చినాడు, ఈ _(పసంగము వెని వచ్చును. 

విముకి, సుఖముయొక్క యాస్వాదము 
తత్వబోధ మైన వెనుక బుద్ధభగ వాను డావృతుము 

కిందనే యేడు దినములుండి “నము కి సుఖాస్వాదము 

గావఏించుచుండెను. ఆ యనుభవముచే గా|తి నూండు 

యామము లందును (కింద నివ్వంబడిన (ప్రకారము (తిప్పి 

(తిప్పి మనస్సునందు జ్ఞాపక పరచికొ నె? డివాడని “మహావగ్ధ 

ముని గలదు. కాని సంయు క నికాయములోని రెండు 

సుత్తము లందు బుద్దుండు బోధిసత్యావస్థలో నేయా పతీ 

త్వసముక్చాది "వెజులగ నని చెలుపంబడినది.* ఈసు_త్తము 

నకును, మహేోవగ్గములోని విషయమునకును మైతిం గుదు 

రుట లేదు. మహాగ్గను (వాయుకాలమున నీ “(పతీత్య సము 
'త్పాదమూనకు గొప్ప గౌరవ ముంజెనని దోచుచున్నది. 
నాగార్టునునివంటి మహాయాన పంథకు జేరిన యాచార్యు 

"2 శక న. 

% నిదాననగ్గసంయు త్త సుత్త 10 మజీయు 659, చూ, 
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లీ పతీత్య సముత్పాదమునే దత్వజ్ఞానమున కాధారభూత 

ముగ నొనర్చి కొన్నారు. స 

(పతీత్య సముత్సాదము 

సంజేపషముగ వ్ని స్వరూప మిట్టిది. అవిద్యనుండి 

సంస్కారము - దానినుండి విజ్ఞానము. విజ్ఞానమునుండీ నామ 

పములు, నానినుండి మడాయతనము. దానివలన స్పర్శ. 

స్పర్శనుండి వేదన. వేదననుండి తృప్షు. తృప్పనుండి యువా. 

దానము, దానివలన భవము. భవమునుండి జాతి (జన). 
జాతినుండి “జర-మరణము-కోకము-పరి చేవనము - దుఃఖము- 

దార్శనస్యము-ఆపాయాసము” ఇవి యుద్భవించుచున్న వి. 

పూర్హ వై రాగ్యముచే, నవిద్యను నిదోధించిన సం 

స్మా-రము. నిరోధింపంబడును. సంస్కా-ర నిరోధముచే విజ్ఞాన 

నిరోధము. దీని యడ్డగింత నామనిరోధ హేతువు, 

నామరూ పముల నిరోధముచే షడాయ తనముల యడ్డ 

గింత సిద్ధించును. షడాయతన నిరోధము, స్పర్శ నిరోధ 

హేతువు. స్పర్శ నడ్డగించిన “వేదనం దొలగును - వేదనం 
దొలంగిన తపా నిరోధమే. తృప్పందొెలంగిన యువాదానము 

వెంటనే వొలంగును - ఉపాడాన నిరోధము భవ నిరోధ 

శారణము; భవనిరోధమువచే జన్ననిరోధము. జన్మనిరోధ 

ముచే జరా - మరణము - శోళము - పరిచేవనము - దుఃఖ 

డార శ్రనస్యములు-ఉపాయాసము వీని నిరోధములు సిద్ధించు 

చున్నవి. 

$ మధ్యమకారికారంభమున చూ; 
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దుఃఖము వెనుక నింత దొడ్డకారణపరంపరను జోడిం 

చుటచే సామాన్యజనులకు, దీనిని న్మిగహింపం గష్టమయ్యెను. 

పోను పోను యీ “పతిత్య సముత్చాదము” గహన త్వ త్తే 

జ్ఞానస్యరూపమై గూర్చొన్నది. దీనివై ననేక వాదోపవాద 

ములు. నాొగార్జునుండు దన “మాథ్యమక కారిక” యీ పతిత్య 

సముతాదము నాధారముగ6 గైకొని (వాసినాండు. బుద్ధ 

భూోపూచార్యు లు దన 'నిశుద్ది మగ్గము” నందలి యక 

పష్టాంశ భాగము దీని వి వేచనముకై ఖవ్బ పెన్లైను. ఈ చర్చ 

నంతయు జదివినచో విద్వాంసులే దికమక లాడుదురు. ఇక 

సామాన్య జనుల కీ తత్యమేమి తెలియును * బుద్ధభగవానుని 

ధర్మము, _బాహ్మణులు, మే త్రియులు, మొదలైన యుచ్చ 

వర్ణములయందు కంక, దగ్గుజాలి జనులయం దెక్కు_వ 

వ్యాపించుట య్ తత్యముల వనాలమున గాదు. నాలు గార్య 

సత్యముల త త్వజ్ఞూనము సులభముగముంచే యర్ధమౌా టచేత సే; 

ఆర్య సత్యముల తత్వము సర్యజనులకు రుచించ ననుటలో 

వింత తేదు. వాని స్వరూ పము బెన ఏవరింతుము. 

దహ్మచెేవుని వినతి 

తత్యబోధ గలింగిన పిదప బుద్ధుం డెకసారి బోధి 

వృతము [కింద గూర్చొొనెను. మరియొకతడవ న్య! గోథ 

వృషతము[కిందను, మూండవసారి ముచిళింద వృక్షము (నీ 

డను, నాల్లవతేడన రాజాయతేన వృతుము, కింద గూార్చొని 

మరల భగవానుడు *“అజపాల' 'వృతశుము కిందికి వచ్చెను. 

అపు జాయన దలంచెను. “శే నీధర్మము నెంతో గష్ట్రపడి 
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చెలిసికొంటిని. దీనిని లోకుల కుపచేశించుట బహు | పయాస 

సాధ్యమైనది. ఈ విచారమును (బహ చెవుడు డెలిసి 

కొొన్నాడు - | పపంచమునకు బైహ్మో )వబేశ మొనర్పుట కై 

యాతండు బుద్ధుని ప్రార్థించెను. ఈ కథ 'మహావగ్గి “మధ్యమ 

నికాయి = తకియ పీయ్సన సు త్రములందు సి _స్తరముగ 

వరి ంపంబడినది. బుద్ధున ్డ్ మనోధర్భ "మెష్పూడును "లేదు. 

ఎవండో ఛాందసుడోకం డీ కథను బుద్దుని జీవితముతో ముడి 

'వెట్టయుండును. అది (కమ కమముగో గాతమబుద్దుని చరి 

(తలో బోటు చేసికొన్నది. ఈ రూపక కల్పనలోని యర్థము 

నాచే రచింపబడిన “బుద్ధధర్శుము - మజీయు సంఘమూ- 

(Page 16 To 19) యను పుస్తకమున జర్చించితిని. దాసి 

నిట పునరు కము సేయబోను. 

పంచవర్ల్షీయ భికుల కుపదేశించు (ప్రయత్నము 
తనకు _బౌప్త పమైన యా నాలు గార్యసత్యముల 

జానమును వొట్టదొలుత 3 నెవసికె న యుపచేశింపవలయునని 

బుద్దున కచ్చు ౫లి7ను. “ఆఫార కాలాముండ, ఉద్ధక రామ 

వుత్తుడు పీరు జీవించి యుండినచో వారి కీ మార్ల మెంతయో 
రుచించి యుంజెడిది. కాని వారంతకు ముంచే గతించిరి. 

అందుచే భగవంతు. డొక స్పూండు దన తోడనున్న పంచ 

వర్టీయి భిక్షువులకు దీని నుపచేశింప చెంచెను. ఆ భఛికృవు 

లప్పుడు గానీ సమీపములోని *బుషి.ప తనము నం దుండిరి. 

భగవంతుం డ-చ కికి (బయాణమైనాండు. మార్చమధ్యమున 

పకుండ'ను నా జీవిత [శమణుని గాంచిన బుద్దుండు దనకు 

కుంద త్వబోధ ) గలిగిన దని వచించెను. కాని యా శమణునకు 
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విశ్వాసము గలుగ జేదు. కావచ్చును లెమ్మని వాం డొ 

మార్హమును వదలి వేణు తో వం బట్లినాంయ. ఈ సంద 

ర్భముతో వు సం 'పదాయములకుం జెందిన (శమణు 

లకుం దన మా న ముప చేశింపం బానుకొనుట గిక్యక మని 

బుద్దునకుం దోచినడేమో ! 

పంచవర్షయులకు బోధ 

ఆపాఢ పూర్ణిమకు ముంచే ఛభగవంశచుంయు గాలిని 

జేకినాయు. ఆతంకు బుషీ పత్తనమునుం (బవేశించెను.. 

పంచవర్ష యులు బుద్దుని దూరము నుండియే జూచినాకు. 

ఆతని కాదరసత్కారముబు సేయయహాడ దది వారు నిర్డ 

యించుకొొసిఏ. కాని బుసుండు సమిోావించుశెలందియు వారె 

పట్టుడలయు సడలిపోయినది. వాకు బుద్దున కాదర సత్కా 

రములు గావించిరి. కాని యాతని నవీన్ ధర్న “మును విని, 

యనుసరించుటకుం. దయాకు గా లేదు. 

“నే నొక నవిన ధర్మమార్దమును గనునొంటినోని 

బుద్ధుండు వారితో నన న్నాడు. బా రని2; “చిరంజీవి! 

గామ ! సీవు కఠోర తప స్పానర్చిన రోజులు మేము జూచి 

తిమి. అప్పుడే స్కు సద్ధరమార్హ బోధ ౫లుగ లేదు. వేండ 

న్ననో దవ భష్టుడ వై యన్న-పానముల నుచులకు మర 

గివివి. నీకు సద్ధర్జబోధ యెబ్లు గలిగియుండును ౪ 

బుద్ధుం డు త్తరమిచ్చెను: “భిక్చవ్టలా రా ! నే నింతకు 

ముం 'దెన్న డైనను నాకు  దెలియనిగానిని డెలియునని 

నటించి యుంటినా ! ఈ నమ్మకము మో కున్నచో నా 

(28) 
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మాట వినుడు. అమృతతమార్డము నా కెజుక _ పడ్డది, 

ఆ (తోవ ననుసరించిన మోకు సులభముగ విము క్రి 

గలుగును” 

ఈ నీతె యా పంచవర్తీయులకు, బోధించి-బోధించి, 

కాల క మమున డన ధర్మమును విను నట్లా నర్చిక్ "నాయడు. 

అపు డాత డొనగ్చిన బోధ శే “ధర్ముచ్నక [పవర్తనమిని 

జేరు, ఈ సూ తము “సచ్చ సంయు త్తి మండలి రెండవ 

వర్షలోను, వినయ (గంథములలోని “'మహోవగ్ధము" నందును 

వచ్చును. వీని సంస్కృతీకరణము “లలితవి_స్తర మందుం 

గూడం గలదు. పాలీ సు_త్తముల భాపాంతరీకరఠణ మో కింద 

నిత్తును, 

ధర్కచ(క్ర (ప్రవర్తన 

“ఇట్లు చేను వింటిని. భగవాను6డు వారణాసిదగ్గ్షటు 

నున్న 'బుషిప త్రనమంి దున్న మృగవనములో నుండెను. 

అపు డాయన పంచవర్తీయ భికువుల నుద్దేశించి యిట్లనెను. 

“భికువులారా ! ధార్మిక మనుష్యుండు ((వ్యవజితుండు యా 

రెండుబంధము లందును బడనాదు. ఆ రెండు బంధము లేవి! 

కామోపభఖోగములందు సుఖమున్న దనుకొనుట మొదటిది. 

ఇది హీనము- |గామ్యము - సామాన్యజన కృేవితము. అనా 

ర్యము - అనర్భావహము. "రెండవది: చేహడండన మొనర్చి 

కొనుట. ఈ బంధము దుఃఖకారర ము. అనార్యము, అనర్లావ 

హాము. ఈ రెంటి యందును, దగు ల-నక తథాగతు(డు 

జ్డూన చక్షు రుస్మీలన హాతువ్రును, నుపశమమూ _బజ్జె-సంబా 

ధము-నిర్వాణము ఏసికి గారణ భూత మైనదియు నగు మధ్యమ 
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వారమును కోధించిగనుగానెను. అది యొట్టిది + సవ్యుక్షృష్టా- 
ద "ట్ దలేట 

సమ్యుకృంక ల్పము - సమ్యాగ్వాక్కు- ఆ సమ్యక్క-ర్మాంతము- 

సమ్యగాజీవము ఎ సమ్యుగా్యాయామము- సమ్యక్సృళి-సమ్య 

కపమాధి యివే యార్యుల యహసపాంగిక మారములు.” 
కు ౧ 

అభ్ఫికున్టలారా ! దుఃఖమునకు ముం దున్న యూర్వ 

సత్యము లిప!! జన్మ, జరి, వ్యాధి; మరణములు దాఃఖకార 

కములు. అ|పియుల తోడి సంయోగము, |పియుల తోడి 

వియోగము దుఃఖకారకము. ఇచ్చించిన వస్తువు దొజక 

కుండుట దుఃఖకారకము. సంక్నేపముగ జెప్పినవో, నయి 

దైన యుపాడాన స్కంధములు దుఃఖకారకములే. * 

“ికువులారా! అడి మాటిమాటి కుత్పన్న మవూనది. 

అనేక విషయములందు రమించునది. తృప్ప మూడు రీతులు, 

కామ తృహ, భవ తృష్ట్ర, వినాశ తృష్ల. 

దీనినే దుఃఖ సముదయ మందురు, ఇ బే యూర్యుల 

“"చెండవ సత్యము. 

ఈ తృష్లను వై రాగ్యముతోం బూర్మముగ నిరోధిం 

చుట, త్యాగము సేయుట, దానినుండి పూర్తిగ విడివడుటు, 

యిది దుఃఖ నిరోధ మనెడు యూర్యుల మూడవ సత్యము. 

విని జెప్పంబడిన యష్టాంగిక మార్హము దుఃఖ నిరోథ 

గామి. దానికి “పతిపద” యని పేను. అది యార్యుల నాల్లవ 

సత్యము. 

* స్కంధము లైదు. వాసనామయము లవి. అగుటచే నుపొదాన 

స్కంధములందురు, “బుద్దధర్మ ఆణిసంఘి 90-91 చూ, 



£220 బుద్దభగవానుడు 

(క) ఇది దుఃఖము కదా! యని జెలిసికొన్నస్తూడే నా 

కఫినవ దృ యుత్ప్చున్న మయ్యెను. జ్డన ముత్చన న్న 

మయ్యెను. విద్య జపిం చెను. అలోక (వార నుయ్యెను. ఈ 

దుఃఖము “తెలియుటకు , యోగ్యమైన దని చేను తెలిసికొన్న 

పుడు నా కభినవ దృష్ట యిత్యాది .. ...ఈ దుఃఖమును నేను 

తెకిసి కొంటిని. అందుచే నాకు అభినవ దృష్టీ 

(ఖ) “ఈ దుఃఖ సముడయ మౌర్య సత్యమూ యని నే 

నెణింగీతిని. ఇది 'త్యాజ్యమని (గహించితిని. వది త్యజింపం 

దగినదో యది నే నెటింగితిని. అప్పుడు నా.కభినవ దృష్టి... 

(గ నా దుఃఖ నిరోధ మార్య సత్యమని నే జెలిసికొం 
టిని. దాని సామెత్క_.రింప చేసికొనుట నాకుం దగిన దను 

కొంటిని. దాని సాటో్హ్కా-రము నా కయ్యెనని యెజింగితిని, 

అందుచే నా కభినవ దృష్టి wen con 002 

(ఫ్ర) ఇది దుఃఖ నిరోధ గామిని యెన “పతిపది యను 

నార్య సత్యము యని నేను దెలిసికొంటిని. అది యభ్యసింప 

దగిన దది నే నెజింగితిని. డాని యభ్వ్యాస పథ్ధ పదతి నెతంగితిని, 

అప్పుడు నా కభినవ దృష్టి యర్పడెను. జ్ఞాన “విద్యాలోకము 
లుత్పన్నము లయ్యెను. “ఎంతవరకు మూండు ముడులై 

(పత్యేక ముగ. బం మెండు విధములై న యార్యసత్య ముల 

జ్ఞూనము వాకు లభింపశకేదో, యంతవరకు సంబోధము గలు 

"లేదు. 

బుద్గుం డొనర్చిన యనేకము లుపచేశములు “సు త్త 

పిటకముని గలను. కాని యాతని ధర్మామున కాథార మ 

దన్నచో, నీ యార్య సత్యమే, ఒక “సచ్చసంయు త్త మంచే 
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యా నాలు గార్వ సత్యముల వివరణమున్నకె నూటముప్పడి 

రెండు “సు త్తములు” ఖర్చు పెట్టం బడినవి. ఇతర నికా 

యము లందును, వీని యుశ్లేఖము మాటి మూటికి వచ్చును. 
బుద్ధుని సమ_స్థములై న పెదేశములును యీ నాలుగు 
“ఆర్య సత్యము” లను బునాది నెనే బిలబడినవి. అందుచే 

వీని మహత్తు గొప్పది. వివి జెప్పబడిన విషయములలో 
(క) నుండి (ఘు వరకు వచ్చిన వివరము 'సచ్చసంయు త్తి 

మందలి యొక సుత్తము లోనిది. “'మహావగ్గ” యందును 

నిచే గలదు. ఇతర బౌ "ద్ద వాజ్బయమందు లేదు. కనుక యీ 

పిషయములు తరువాతి బు "రెవరై స సు_త్రముల లోనికి 

జొనిపిరా! యని సంచేవాము. కాని యా విషయములు 
నాలుగు *“ఆర్వసత్యము ల యొక్క స్పస్టకరణమునకుం బనికి 
వచ్చుటచే వాని నిట వివరించితిని, 

నాలుగు ఆర్యసత్యముల స్పష్షకరణ 

పపంచమున దుఃఖమున్న ది. ఈ సిద్దాంతము నెవ్వరు 

గాదనుటకు ఏలులేదు. కాని (బతి యొక్క-నికి దన దుఃఖ 

మెట్లు పోవు ననియే జింత. డాని పిణామ మెట్ట్లగు ననగా 
నేదో యొకరీతి బతి యొకండును దనకు సుఖము దక్కిన 
చాలు ననుక్ొనును. ఇతరులను నొప్పించుటకుం గూడ వెను 
దీయండు. కనుక హింసకుండై న నాండు, బుద్ధిమంతుం డైన 
వాోం౭డు, య|గసరుండై, యితరులను దన వశముం దుంచి 
కొనును, ఈ హింసక బుద్ధి చేత న్యగేసరువైన వారిలోను 
యేకవాక్యత గుదురదు. అందుచే వారిలో గూడ నెక్కువ 
హింసాత్మక బుద్ధిమంతుడు రాజై, దక్కి_నవారిని దన ఛేతి 
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మోద నడివీంచును. ఆ రాజునకుంాడం. దన రాజ్యము 
నితరు లెన్యరైన యా; కమింతుశేమో యను భయము, 

అందుచే దాను శురవీతుండుగ నుండుటకె , యజ్ఞ యాగాదు 

లొనర్స్చును. వాని యందు, బలి దప్పదుగడా ! ఈ రీతిగ 
మనుమ్మ్యులకును యితర పాణులకునుు, నుప దవ కారక మైన 

సమాజ రచన, నాశ మొనర్చవలెన దాని చోట సరు 
లకు హితమై, సుఖకిరమైన సమాజమును స్థాపింప వలెను, 
తన దుఃఖము వంటిదే యితరుల దుఃఖము గూడ నని (బతి 
యొక్క-(డు నవశ్యము ెలియవలెను. ఈ యూహలతో, 
బుద్ధుండు [చాచీనములై న యార్య సత్యములందు, సర్వ 

సాధారణములై న దుఃఖములను జోడించెను. 

జన్మ మరణాదికములై న సర్భనాధారణ దుఃఖములను 

[శమణులు గమనించిన. అంతేగాదు. వానిని నాశ మొనర్చు 
టశే వారి దపస్సు. కాని దుఃఖ కారణ మేది? యనుట 
యందే వారి మతభేదము. కొందరు దుఃఖము దానే గల్సించు 

కొను (సయంకతం దుఃఖం) ననిరి. కొందరు బరులనుండి 

వచ్చు (పరక తందుఃక్టిం) నన్నారు. మూం:డవ తెగవారు దన 

నుండియు, బకులనుండి దుఃఖములు (సయంక తంచ, పరక 

తంచ దుఃష్థిం) [చౌప్పించు ననిరి. నాల్లవ తెగ యొకటి 

యున్నది. వారి యూవాతో దుఃఖ మన్యకృతము గాదు; 

పరకృతము గాదు. అది యాకస్నిక ము. (అసయం కారం- 

అపాం కారం-అధిచ్చ-సముప్పన్నం దుఃఖ్టైం). స్లో 

జ సిదానవగ్గ సంయుత్ర్త్య వర్గ 2, సుత్త చూ, 
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ఏీకితో మొదటి తరగతీ |శమణులు జై న సిర్షంధులు 

మొదలై నవారు. 'పూర్ణజన్మమునందు( బాస మెనర్పుటచే 

దుఃఖ ముత్పన్న మైనది. దాని పరిహాగార్థమై చేహామును 

విక్షీంచి, యాత్మను గష్బపెట్ట వలెనిని వారి యూహ, 

రెండవ తెగవారు, సాంఖ్యాదులు. “వారు జడ పకృతి 

నుండి, దుఃఖ  ముత్ప్చన్నమైనదిని దలంతురు. ఆత్మను 

(పకృతి యుక్క- బాొఛనుండి విడిపించుట కె గరిన తపము 

సేయుదురగు. మూడవ తెగ [శవమణులు. “అత్మ- పకృతి 

యీ రెండును, మిళిశమై, దుఃఖమును గలిగించునిని పతి 

పాదింతురు. ఆత్మను (పకృతినుండి వదలించుటక్షై పీరి 
తపస్సు. నాల్లవ తేగ (మణులు దుఃఖ మాక స్టిక ముని 

దలంచుటచే వారి దొక రీతిగా, న్యకియావాదము. ఈ రీతి 

[శేమణులు _- యే సం పడాయము ననుసరించినను దపస్సు 

నంగీకరింతురు. తేక న్మిమ్కియు * లగుచురు. కాని వీరితో 

సమాజమునకు గలు [ప్రయోజనము జాల యల్పము. 

“దుఃఖమునకు నిజమైన కారణ మాత్శుగాదు.” పకృ 

తీయు గాదు, మానవుని తృప యే దుఃఖకారణము.. -ఈ 

సిద్ధాంతము బుద్ధునిది. దినిని వొట్టతొలుత లేవదీసినవాం 

డాతండే. పూర్వ్యజన్నము నందలి శృన్ల, లేక యూ జన్మము 

లోని తృవ్ల - వీనితోనే సమ_స్తదుఃఖములు గలుగుచున్న వి. 
తృహ యెట్లు బుట్టినది! -ఈ (పశ్న నిరర్గకము. తృవ్త యెంత 

వరకుండునో, యంతవరకు దుఃఖ ముండితీరును. ఇది రెం. 

డవ యార్య సత్యము. 
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త్భస్లా నాళముతోనే మానుమ్యుండు దుఃఖమునుండి 

వీముక్రుండగును. ఇది మూడవ యార్య సత్యము. 

తపా నాశమున కుపాయ మేమి! రెండు బంధముల 

యందును జిక్కి కొనక మ ధ్యేమార్షమున నడచు నార్యమైన 
యహాంగిక మాగము. ఇది నాల్లవ సత్యము. పి ౧ గొ “ఫి 

ఆష్షాంగికమార్లముయొక్క స్పషీకరణము 
టె ౧ టె 

ఈ యష్పాంగిక మార్గమునకు మొదటి సోపానమే 
అ ళు ల్సి అల ౨. - జో అటో 
సమ్యగ్షృష్ట. సమ్యాగ్భృష్య యనగా, నాలు గార్యసత్యముల 

యదార్థ జ్ఞానము. జగత్తున దుఃఖము నిండియున్నది. ఆ 

దుఃఖము మనుష్య జాతియొక్క- త వతృవ్నతొ జన్మించినది, 

తృృప్పను నాశనము సేసిన సర్వులకును, శాంతి దొరకును. 

పరస్పరము, కాయ -- వా-బ్బనస్సులతో సదాచారమున' 

నడ చికొనుట-సత్యము బల్కు-టా, బేమించికొనుట-హితమిత 

భాషణము లాడుట యీ “ఆర్య అష్జాంగిక” మార్ష మె శాంతి 

పంథ. ఈ సమ్మ్యుగ్భృప్పిం లోకమున వ్యాపం పనిచో నహం 

కార సార్గములు బెరిగి జగ తున గల్లోల మేర్చుడును. అపుడు 
ఇ కై వావి మట్ 

శాంతి మందునకు దొరకదు. 

తన యైశర్యము, బలము, బంచికొను సంకల్పము 

(బతి యొక్క_నికి గల్టినచో, నప్పు డట్టివారతో నితరులకు, 
దప్పక హోని గలుగును. వానికిని హోనియీ. అందుచేం 

గామోాపభోగ బద్ధముగాని శుద్దసంకల్పము మనువ్యునికిం 

గావలెను. ఆ సంకల్పములు. బరస్పరమై మై క్రీయుతము 

గావలెను. పరస్పర సుఖసంపాదనా తత్పరము గావలెను. 
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అసత్యము, బకుషవాక్కు_, బరస్వరనింద, వదగు 

బోతుతనము, మొదలై న యసద్వాణియే, సమాజము 

యొక్క_ గడంణిడలకుం గారణము. వినితో పరస్పరనింద 

లారంభమె హింసజసించును. కనుక సత్యభ "ప ణము, పర 

స్పర సౌఖ్యమును సాధించు |పియమిత భామణము గావించుట 

యోగ్యము. ఇదియే సమ్యాగ్వాక్కు-. 

[పాణఘాతము దొంగతనము, వ్యభిచారము; 

యిక్యాదులు, శరీరముతో నొనర్తుము. వీనితో సమాజ 
మున గొప్పయనర్భము గల్లుచున్నది. వినినుుండి విడివడి 

యలిప్తుడై లోకక ళ్యాణ కారకములె న కాయకర్శ లే సేయ 

వలెను. ఇదియే సమ్యుక్క- ర్మాంతము. 

సమ్యాగాజీవనమన గా - సమాజమున కపాయము గలి 

గింపని రీతితో, జీననము నేర్పాటు సేసికొనుట. ఒకగ్భహన్థుం 
డున్నాాండనుకొండము, మడ్యవి|కయము, బశువుల నమ్ముట, 

వ్యాపారము మొదలై న వ్యవసాయములతో వాయు జీవింప 

వచ్చును. కాని యో జీవికతో సమాజమువ కపకార. 

మున్నది. అట్టివ్య వసాయమునువర్ణి ంచి, శుద్ధ సరళ వ్య వహోర 

ములతో6 దనజీవనము గడవికొనుటయే సమ్యా గాజీవనము, 

వ విచారములు, దుష్టములో,  మనన్సునబా రాడం 

గూడనివో, వానికెడలో నవకాశ మివ్య రాదు. ఒకవేళ నవి 

[బసరించినవో వాని నాశనము సేయవలెను. కళ్యాణ కార 

కములై న భావములను, మనస్సున జదింపంచేసికొ నవలను. 

జనించిన వానిని బోదిసేసికొననలను. వానిని పరిపూర్షత 

(29) 
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నందింపవలెను. ఈ నాలుగు మానసిక |[షయత్నములే 

సమ్యగ్యా (యామముని చేరు. 

నర్రా మబవి, తమ పదార్థములతో 6 గల్పింపంబడిన 

దను వివేకమును సదా జాగృత మొనర్చికొనుట, శరీరమందలి 

సుఖదుఃఖరూషమువై న వెదనలను మాటిమాటి కవలోకిం 

చుటం దన చి త్తముమొక్క- సోకడను గమనించి, యింది 

యములు, యిందియార్థములు పినితో వేసిషయములు 

బంధించుచున్నవో, వాసి పరాభూతితకై యత్నించుట, మొద 

లైన మనో ధర్మములు సమ్యుకృతి. 

తనశరీరమువై గాని మృతసరీరమువై6 గాని మైతీ 

కరుణాడికములై న మనోవృత్తులవై గాని, వృథి వ్యాది పదా 

ములపై గాని జిత్తమేక్షాగ మొనర్చి నాలుగు విధములైన 

ధ్యానగ తులను, యనుభవించుట సమ్యక్సమాధి. * 

ముందు జెప్పిన రెండు బంధములందును, దగులొ్మ_నక 

మధ్యనమార్షము ననుసరింపవ లను, మొదటిబంధము గామోప 

భోగములందు సుఖమున్న దనుకొనుట. ఇది హీనము, 
(గౌమ్యము, సామాన్యజన సెవితము. అనార్యము. అనర్థావ 

వము. (హీనో, గమ్మో, పోధథుజ్జనికో, అనర్యో, అనర్భ 
సంహితో) మనుమ్యజాతి చారి ద్యము, యజ్ఞానము, వీనికి 
లోబడి మూల్చుచుండ గా దాను సుఖములందు మత్తుడై. 

యుండుటకంచును హీనప్పితి యేమున్నది?! ఈ చిత్తవృత్తి 
యు 

(గౌమ్వుము. అనంగౌ ననాగరికు లాదరించునది. ఆర్యు 

శ ఈపదార్థ ములపై మనస్సు నెట్లు లగ్నము సేయుట? ఈ వివరణ 

*“సమాధిమార్షము నందు జేయంబడినది. 
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(ధిరవరులు) లనుసరింపం దగినది గాదు. ఇది యనర్థావహాము. 

"ెండవ బంధము చేహ దండన 'మొనర్సి కొనుట. దీనికి 

రీంనము, (గ్రామ్య మను విధేషణములు వాడ6 బడ శేదు. 

కాని యిది దుఃఖ కారకము, ధీరులైన యాగ్యులకు నోభ " 

సిచ్చునది గాదు. అనర్థావవాము. (దుఃఖో అనర్య్యూ అనర్థ 

సహింతో) అష్టాంగిక మార్లములోని సరాషంగ ములు రెండు 

బంధములను దూర మొనర్వ్ను చున్నవి. 

తిని; తాగి “మజా” చేయుటయే సుఖవునుట లోక 

దృష్టి. ఉపవాసాదికములతో శరీరమును గృశింపం జేయవలె 

ననుట తవస్సు(ల దృష్టో. ఈ కెంటికిని లోంబడక మయ్య. 

మార్లము ననుసకించుటయే నాలుగార్య సత్యములతో. 

గ లాడు జ్ఞానము. ఇన్తే-దక్కిన విషయముల యందును మధ్య 
ళ్ 

మార్షమును బుద్దుం డనుసరించె నని తెలియవలెను. * 

జ నాలు6 గార్య సత్యముల విషయము “బుద్దధర్మ ఆణీనంఘి 

యను పుస్తకము యొక్క మూంశవ (ప్రకరణమునం పుట 85-986 

నివ్య(బడినది, దానిని గూడ6 జూడు(6డు, 



ఆరవ ప్రకరణము 

శ్రావ కసంఘము 

పంచ పర్గీయ భికువుల విషయము. 

బుగ్దుండు 'కొట్టడొ చల్లి ధర్యోప బెశ మొసంగిన బంచ 

వర్చీయ భికవుల విషయము “సుత్త వీటికమందుం జాల 

నొలందిగ6 గన్చడును. మొట్ట మొదటి శిష్య డు “అజ్ఞాత 

కౌండిన్యుండు. ” ఆతడు జిరకాలమునకు రాజ గృహమునకు 

వచ్చి, బుద్డునకు సాష్టాంగ (పణిపాత మునర్వె నని 

“సంయు త్త సేకాయము” న వంగీస సంయు త్రములో (9) 

నున్నది. పంచ వర్టి యులలో రెండవ పాడు “అస్పజి' 

(అశ్వజిత్తు. ఏ, ఇతండు రాజ గృహమున రోగా రుడై యున్న 

పుడు భగవంతుం డుపబేశించె నని “ఖంధ సంయు త్తముిన 

88 వ. సు సు త్తమున గలదు. ఇకశం దక్కి-న మువ్వు "రవరు ౪ 

సుత్త పిటకము జెప్పుట శేదు. . 

జాతకములోని నిదాన కథలోను, నితర “యట్టక థ ల 

లోను నీ పంచ పర్టీయుల గురించి గొంత జెలియు చున్నది. 

దాని సారాంశే మిడి 

“రామో ధజ్యో, లక్టణో, చాపి మంతీ, 

కోండజ్లో, చ భోజో, సుయామ్మో సుదత్తో, 
ఏతే తదా అట్ట ఆహేసుం (బ్రాహ్మణా 

ఛళంగవా మంతం వ్యాక కరిసు౦. 
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రాము లమ్మణ, మంతి, కౌండిన్య, భోజ, సుయావము 

సుదత్తులు - యీ యెనిమిది ముందియు షడంగ వేదములను 

జదివిన _బాహ్నాణులు. పీకందరును, బోధిస తుని భవిష్య 

త్తును నిర యించిగి. 

సంలో నాస్తురు- బోధిస తుండు గృహస్థ్యాశ మము 

స్వీకరించిన చోం జ. కవ రి యగు ననియు, సన్యాసి రన మయొనచో 

సమ్యక్సం బుద్దుం డగు ననియు వచించిరి. కాసి వీ రెవ్యరు 

గాని యొక నిర్గయమునకు రాలేదు. విరితలోం గాండిన్యుండు 

జిన్న వాడు. అతడు మయా, (తము బోధిస తుండు సమ్యుక్స్ం 

బుద్ధుండే యగ కని నిర్భ యుంచి జెప్పెను. బుద్ధుని భవి 

మత్తు రెండు పక్షములు జెప్పిన యార్లురు (చాహ్మ్ 

ణులు గృవహాములకు నెళ్ళిరి. వారు వారి కొడుకులతో 
నన్నారు. “మే మిప్పటిశే వృద్ధుల మై మెతిమి. సిద్దార్థ రాజ 

కుమారుడు బుద్ధుం చె నచ నాతని జూచు భాగ్యము 

మాకు ేదు, రై నను మటువక బుద్ధుం డై నపు డాతని 

సంఘమున జేరండు.” 20 

బోధిస | తుండు గృృవా త్యాగ 'మొనర్చు నాలి కొక 

గాండిన్యుండు మాతమే |బదికి యుండెను, అతండు వై 

జెప్పిన యారుగురు |బావ్మాణుల కొడుకుల కడ కేగి “సిద్దా 
ధ్ధుండు బరీ వాజకుం డైనాండు. అతండు దప్పక బుద్దుం 

కను. మన మాతని వెంట బరి వాజకు తాదుము గాక iE 

యని బలికెను. ఆ _బావ్మాణ కుమారులలో నల్లురు 

మా[తమె - కెొండిన్యుని వచనమును మస్నించి బరి వాజ 

కలై బుద్ధుని చెన్నంటిరి, కౌండిన్యునితోడి యీ య్గునే 
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బంచవర్తీయులన్న పేరం (సిద్ధులు. పీఏ జేకులు మహోవగ్ష లలిత 

వి స్తఠములలో నున్నవి, ఈ "లివి: కెండిన్యు(డు, వప్ప 

(వాష్సు6డు) బద్దియుంకు, (ఛ్మదకుడు) మహో వాముడు, 

అస్పజి (ఆశ్వ జి త్తు) 

ఈ పంచవర్లీయుల విషయము గట్టుకతగాం గన్ప 
ట్టును. గాతమకుమారు(డు బుద్దుండై తీరునన్న. నిశ్వాసము- 

నాండిన్యునకున్న చో “నును వేలియందు బుద్ధునివదలి “గాక” 

కతండందుకుం బోయను ! బోేధిసతు కు ండాహారీమున్య గ హింప 

నారంభఖించినపుడు గాండిన్యుని (శొద్ద నష్టమగుటకు కారణ 

మేమి? నా అభి పాయమిది. ఈపంచేపర్దీయ భిశువులు 

మొట్టమొదట నాళెర కాలాముని సర్మపదాయస్థులె యుం 

దుకు వారు శాక్యభూముల జుట్టు పట్టులనే నివసించుచుండిరి. 

వారికానాండే బోధిస త్త్యునితో మై "మె “తియుండెడిది. ఆసరు(లు 

(ావ్మాణులు. [_చాహ్నణులని ెప్పుటకును పిలు లేదు, 
ఆశళారకాలముని సం పదాయమందును - ఉద్దకరామప్పుతుని 

సం|పదాయమందును, శాంతిదొఅకని బోధిస తుండు యితర 

మార్హముల నన్వేషు౦ంచుట క్రై రాజగ్భుహములకు వచ్చెను 

గదా! అపు డాతనితోగూడ సీపంచవర్టీయభిత్సువులును 

వచ్చియుండిరి. బోధిసత్తు (నకు, నవీన ధర్మమార్ల బోధ 
సిద్ధించినచోం దాముంహడ నామార్షముననే యనుసరింప 
వలెననుదలంపు వారి కుండెడిది. అయినను, బుద్దుండ న్నము 

దినుటకు మొదలుపెట్టిన వెంట నే యుపవాసదీత విడచిన 

యాతసనివై వారికి నమ్మకము దప్పినది. అతనినివిడచి వారు 

చారాణసిశేగిరి. 
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పంచవర్లీయ భికుసంఘము 

బోథిసత్తు (యు బుద్ధు. డై వారణాసి దగ్గర, బిపి. 

పట్టణమునకు వచ్చెను. అపుడు బంచవర్తీయ భికువులాతవికి 

సత్కా.రము సేయగాడదపి నిర్హయించికొన్నారు. ఈ విష 

యము ముండే జెప్పితిమిగడా ! కడకు, వారాతని ధర్మమూ 

ర్రమును  వినుటకంగీకరించిరి. విన్న తరువాత కౌండిన్యుం 
డాతని ధర్మ మనుసరించుట కంగీకగించెను. అపుడు భగవా 

నుండు “దెలిసికొంటి వా కెెండిన్యా! యని (ఆజ్జుాసికౌండి జ్ఞ) 

యనెను. ఆనాటినుండి గ ండిన్యుండు “లజ్ఞాతకొండిన్యుండిని 

(_బసిద్ధుండై నాండు. ఈ యొక్క-సన్ని వేశముచేతవే గాండి 

న్యుండు బొెద్దవాజ్ఞయమున _బనిద్ధుంకు. బా "ద్ధమును సక 

రించిన వెనుక, సితం డేఘున కార్యమును చేసినట్లు లేదు. కాని, 

సావాసింని సత్య పేమతొ దొట్టతోలుతే నపినధర్న్మము నను 

సరించుటయీ యాతసి మనస్విత. 

అటువీచప “వప్ప-భద్దియులకుిను బోధ మొదలె నది, 

కొన్నిడినముబకు వారును నవీనధర శ్రనుల ననుసరించిరి. 

తరువాత మహోనాముండష, అశ్వజిత్రు వెంట వెంట బాద్ధు 

లై నారు. వీరు బోధిస తున శేకనిష్టగలభ' క్తులు. వర దుగు 

రును బౌద్ధమును స్వకరించుట కెంత కాలము బశ్లైనో జెప్ప 

"లేము. కాని యూ పంచవర్లీయు లే దొ ట్టతొ _ల్పటి బాద్దులు. 

ఇంత నిక్కము. ఈ మైదుగురితో భికు సంఘ మారంభ 
మైనది. ఈ విషయము “ను త్త విటక-వినయ వీటకము”లు 

రెండును, నక కంఠమున బల్కెను, 



యశుండు.యాతని తోడివారు 

“పంచ నర్తీయులితో బుద్ధుడు బుస పట్టణము 

నం దున్న ప్తూడు వేజొక యేబది ఐదుగురు భిక్షువులు 
ఏఏవో జేగిరి. వా “రెట్లు "వేది 1 చాతు ర్నాన్యల యనంత 

రము రాజ లపామునకు వచ్చిన బుద్ధుండు యెంతటి ఖివ్వు 

సంఘముతోే వచ్చెనో, ఈ వివరము “మహో వగ్గము న 

గలదు. డాని సారాంశ మిది: 

వారాణసి యందు యమకం డని యొకం డుండెను. 

అతండు ధనికుయ. తరుణుండీ. వాటాత్తుగ నాతని మనస్సు 
,బపం చమునుందె. పిర క్ష మైనది. శాంత స్థానమును వెదకి 

కొనుచు 'బుపి ప త్రనము” నక వచ్చెను. బేద్టుయ నత్త 

“దేశ మొసర్చి యాతని దన సంఘమున క క్పెకొ 

యనుని వెదకి కొనుచు నాతని తలి దం|డులు వచి 

వారును బుద్ధుని యుపబేశమువే నవీన ధర్మ మార్లము 

నువాసించిరి. 

యళండు భికు వైన సంగతి వారాణసిలోం జెలిసి 

నది. ఆతనికి నల్టును మతులు. వారు విమల, సుహాహు, 

పూర్ణజిత్ , (పుజ్చైజ్సి గ వాంపము, (గవంపతులు, వారు 

బుషి. పత్తనమునకు బరువెత్తి వచ్చినారు. వచ్చుటయీ 
దడవు నవీన ధల్ట మార్గము వారిని గౌగలించి కొన్నది. 

పిరందరికి గలసి మేంబది మతు లుండీరి. వా రందరు దగు 

ణుటే. వారును నక్క_డికి వచ్చి బుద్ధ్'ప దేశమును విని 

సంఘమున |బవేశించిరి, ఈ రీతి నలువది మంది భికువులతో 
సంఘము బలిష్ట మెనది. 
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బహుజన హితమున క్రై ధర్మ(వచారము 

చాతుర్మాస్యము యొక్క గడపట భగవానుడు 

దన భికు సంఘముతోం బలికెను. “భికువులారా! (పాపం 

చిక బంధముల నుండి స్వర్ష చా పల్యముల నుండి నేను 

ముకుండ సైనాను. ఇశ్డు మోరునూ పీ యిజు పాశేముల 

నుండి విముక్తులు గండు. ఆ స్థితిని సాధించి, భికవులారా ! 

బహు జనుల హీతమున కె సుఖమునకై లోకము పైని 

దయతో- చేవతలు మనుష్యులు ప్రి క ల్య్యాణామున కై, 

ధర్మోప దెశము మొనర్సుటకు [బవ్బత్తులు గండు! ఊరూర 

దిరిగి మీ రీ పని సేయవలెను. కాని యొకకే [తోవ నిర్వురు 

నడచి పోరాదు. ఈ ధర్మ మార్టము [పారంభమున గల్యాణ 

[పదము. నడుమ? గల్యాణ_పదము. . అంతమున గల్య్యాణ 

(పదము. ఈ ధర్న్మ్మమార్షమును లోకమున కుపచేకింపుయడు!!” 

ఇబ్లు హీితములు నలి- బుద్ధభ ౫ వానుండు దన యిటు 

వది మండి శిష్యులను నాల్లు దిక్కుల కంచెను వారు |గొం 

[గొత్త యువకులను బుద్దుని కడకుం గొని వచ్చుచుండిరి, 

వారి కాతండు సన్యాస మొసంగి భికు సంఘమున 'జేర్చికొను 

చుండెను. కాని, (బతి యొక్క యువకుని బుద్ధుని యొద్దకు 

దీసికొని శావల ననుట- యూ నియమము శిష్యులకుం 

..బయాస సాధ్యమైనది. -ఈ కష్టమును కని పెట్టన బుద్ధుండు 

సన్యాస దిక్షు నొసంగి [గొ త్తవారెని సంఘమున 'జేష్చేకొను. 

నధికారము నా శిమ్యుల శే మొసలెను. ఆయన యురువేల 

వైపునకు వెళ్ళిపోయెను. 

(30) 
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భ్యద్రవర్షియ భితువులు 

బుద్ధుండు బోవనుచుండెను.  బాటయందొక యుద్యా 
నము వచ్చినది. దాన నాతండు వి శొంతుయడై నాండు. 
అక్కడ నొక సస్నివేశము జరగను. భదనర్షీయులై న 
యువకు లక్క-డ నొక ముప్పదిమంది శేరినారు. వారందరు 
వాకి స్త్రీలతో" నట విహరింప వచ్చిరి. వారిలో నొకనికి భార్య 
లేదు. ఆ కొజంతను దీర్చుటకై వానికెక వేశ్యను తీసికొని. 
వచ్చిరి. ఆ పురువుల కీ తలో లోకమే డెలియుట లేదు. 
ఈ గడవిడలోం చేతికి దొరకిన వస్తువు అత్తుఫొని యా వేశ్య 
బరువెత్తినది. కొంతసేపటి కిది వారికి ెలెెను. “ఇది 
యెక్క-డ వెళ్ళి” న దసి యా వేశ్యను వెదకుచు దరుణు లా 
యు ద్యాన వనమున గుమ్మ గుచుండిరి. వా రబ్లు దిరిగి: తిరిగి 
యొక్ చెబ్బునీడ వీ కాంత్ కొనుచున్న బుద్ధుని గని 
“భదంతా ! యొక వయసుగల యాడుది యూ వైపున నడచి. 
వెళ్ళినదా ! తమరు జూచితిరా !” యని (పశ్నించిరి. 

భగవంతుడు వలిశెను. తరుణ గృహన్గులారా ! 
యొక ప్రి తె యింతమంది యువకు లింతగా వెదకు 
చున్నారు, అత్మబోధను వెదకుటక్"ఆికై  యొక్కరును 

ముందుకు రాశేమి 1?) 

ఈ పలుకు వారి కెక్కడ దాకినదో! ఆ యువకులు 
బుద్దునికడనే వసింప జొ'చ్చిరి. కొంతకాల మాతని యుప 
"దేశములు విని గృహములు త్యజించి భికు సంఖఘమున 

గలసిపోయినారు. 



కాశ్యప బంధువులు 

ఆ యుప వనమునుండి బుద్ధభగ వానుం డుకు వేలకు 

వచ్చను. అక్క_డ నురువేల కాశ్యప, నది కాశ్యప, గయా 

కాశ్యపు లుండి3. ప్దు మువుకును (సిద్ధు లే. పిరికి (గమ 

ముగ 500-300-200 భు మంచి శిష్యులు. ఏిరెల్ల రగ 

హో తముల రథీంచుకొనుచు ద పశ్చర్య యొనర్నుకొను 

చుండిరి, బుద్ధభగ వ'నుం శురు వేల కాశ్యపుని యా[శమమున 

నుండెను. అతని కనక చమత్కారములు గానువించి శిష్య 

లతోయూడ నాతనిని విముసంఘమున రిక "నెను. ఉరు వేల 

కాశ్వ పుండు భితువై నదే యాతని సోదరులు, వాని యను 

యాయులు నందరును బౌద్దులెపోయిరి. 

గొప్ప భికునంఘముతో రాజగృహామున (బవేశము 

ఇప్పటికి భికుసంధఘు మొక వేయివె మూయ నది, 

పీరితో బుద్ధుడు రాజగృహమునకు వచ్చెను. ఇంతమంది 

భికువుల జూచిన రాజగ్భహ ముక్పుకతతో నెదురువచ్చినది 

బవింబిసారుండు దన సరో్నోద్యోగులతొ బుద్భు నభినందించు 

టె వచ్చినాండు. బుద్ధుడు, భికుసంఘము మణునా౯డు 

[(చాసాదమందు భితముము స్వీకరింపవ లెనని వింబిపసారుండు 

-వేడికొ నెను. భీతానంతరము 'వేణువనో ద్యానమును, ధరాథి 

పుండు ధారాదత్త మొనర్చినాండు. 

సారిపు తమోగలానులు 
అనాలి ase 

రాజగ్భవాము దగ్గర సంజయు(6డను (బరి వాజకుం 

డుంజెను. అతని శెందజో శిష్యులు. - సారిపు_త్త- మోగ్గల్లా 
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నులు సంజయుని ముఖ్య శమ్యులు. కాని, యాసం[ పదాయము 

లలో వారి -చి త్రములకు శాంతి దక్క. లేదు. వారిరుుణు 

దమలో నిట్లు సంకేతము నేర్చాటు 'జేసికొనిరి. “మన యిరు? 
రుఖో నెవిశేగాని, సద్ధర్శము గానిపింప జేయు గురువు లభిం 
చినచో వారా విషయమును దవులోనే డాచికొనరాడు. 

వేజూక్క-ని కిది దెల్పవలెను. వారిర్వురును గూడి యాధర్మము 
ననుసరింపవ లెను 

ఒకనాం డశ్వజి త్తు రాజగ్భవహామున  భిహౌటన 

మునర్పుచుండెను. అతని రూపుశేకలు శాంత గంభీరములై 
యున్నవి. అతనిని జూచిననెంటనే “యితడు నిర్యాణ 

పదవిని బొందియుండ వచ్చునిను తలంపు సారిపుత్రునకు 
దశను. సారిపు త్తు. డశ్వజిత్తునతో సంభామించెను. అశ్య 
జితు బుద్దశిమ్య(డనియు, బొాద్గధర్భుమే సరియనదనియు 

సారిపుత్తున కెజటుకైనది. ఈ విషయ మాతండు మోగ్గల్లాను 
లకు దెల్నెను, తారిరు(ణు సంజయునినుండి విడివడి భిక్షు 

సంఘమున |బవేశించికి. వారివెంటనే యేంఖబది యిర్వురు 
బరి వాజకులు బుద్దుని సమీపించి భికువుతై నారు. 

చార్మితకమైన విమర్శ 

యళుండు, దక్కిన యేంబది నల్లురు డరుణ భికువ్రలు 
బుద్దునిత య 'జేరినది మొద లింతవరకును నేను చెప్పిన విషయ 
ములు “మహావగ్గి ననుసరించి [వాయంబడినవి.* ఇప్పుడీ 
విషయములను€ జారి తక దృష్టితో జూతము. బోధిస త్తు c ఎ) 
ర 

OT నవు దట వన వలంం నవి ఉల ఇ జ బు ms * బుద్ద లీలాసార సంగ్రహము వు: 160.165 మజియు, *బౌద 
(వ నంఘాచా పరిచయి పు, 7.8 చూడు(డ్యు 
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డురు వేలయందు దప మొనర్చి, త_త్త్వబోధనం దెను. అపు 

డురువేలను గురించిన విషయములు జాలవరకు బుద్ధునకు 

డెలిసియుండును గదా! ఉబవేల కాళ్య పుండు తక్కిన 

యిర్వురు సోదరులు, వేయిమంది శిష్యులతో గూడ నా 

పచేశమంే యుండిరి. వారికి జముత్కారములు జూపించి 

శీమ్యులుగాం శేసికొన్నా(డుగదా! ఈ పని మొదటనే యుం 

దుకుం చేయలేదు? వారిని వనలి బుద్దభగ వానుండు బంచ 

వర్షీ యుల వెదకికొనుచు “గావ్తీ” పర్యంత మెందుకు వెళెనుః 

తన ధర్మమును బం చవర్షీ యులుదప్ప దక్కిన నా రర్భము కేసి 
కొన లేరను నలి పాయము బుద్ధున కున్న చేమో! శేక మొట్ట 

మొదటనే జమ త్కా_.రములు "నబరచెడు సిదశ కులు బుద్దు 

నకు (బౌ వింపలేదా! కాని ఆీగి బంచవర్చీ యులను బౌద్ధుల 

నొనర్చిన యనంతరము పీరికి సిద్దశ కో కులు [పాకీ పించినపా! 

చిప్ప లేము. 

కస్వుమ్ఫ త్రనమరిదు “పంచవళ్టీ యుి తలతేగాక యితగు 

'లేంబది మైదుమంది బౌద్ధమును స్వీకరించిర దా! వారిలో 

నైదుగురి సేర్లు మూ|తమే “మహావగ్గ' మందు. జెప్పుం బడి 

నవి. తక్కిన యేంబది మందిలో వొక్కరి శే చేరుగూడ తేదు. 

అందుచే, భితువుల సంఖ్యను హౌచ్చించినచో, నొక గారన 
లొ 

మని దలంచి యా సంఖ్య నిచ్చిరని దలంప వచ్చును. 

మార్జమధ్యమునందు ముస్పది మంది పురుషులు సన్తీ 

లతో. గీడించు చుండిరి. బుద్ధుండు వారి మనస్సులుమార్సి 

సన్యాసులుగ న్ నర్బృన నట! ఈ కభయును నమ్మ వఏీలుశేదు. 

భికుకులుగ మార్చుట యింతే సులభమైనచో బుద్ధం డింతకు. 
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ముందే యాపని నేల సేయళేదు! ఉరువేలనుండి గాశి కెం 

దుకు మూటగ క్రైను! ఉరువేల పరిసరముల నాతని కట్టి యువ 

కులు దొరుకక పోయిరా? మణి, యా ముప్పది శిష్యుల 

నృ త్తాంతమునకు గతియేమి! ఏ మున్నది! ఇది నడుమ నెవరో 

'జేర్చిన చేర్చు. ఆ పని యొనర్చిన ఘను 'జెవండో చెలియుట 

"లేదు. 
బుద్ధ భగవానుడు దన వేయివై మూవురు శిష్య 

లతో భిత. “కొనుచు రాజగృహమునకు వచ్చెను. ఈ 

వార్థ బట్టణమంతయు నిముసములో “నళ్లేరువలె బాకినది. 

మతి, సారిపు త్తున కెందుకు దెలియలేదు? “అస్పజి బంచ 

వర్రీ యులలో నొకడు. పంచవర్సీ యులకు దేకమునెకి 

వెళ్ళి ధరోగ్ణిప దేశము సేయవలయునవి. బుద్ధం డాన 

యిచ్చెనుగడా! “అస్పజిి ని గూడ "గానీ జుట్టు పట్టుల 

ధర్యోప దేశములు సేయుటకై బంపించెను. పంపి యటనుండి 

యురు వేలకు, యురు వేలనుండి రాజగ్భుహమునకు, వచ్చినాండు 

మతీ హశాత్తుగ *“నస్పజి” రాజగ్భవామున నెట్లు| వా లెను ? 

డీనినంతయుం. బట్టిచూడం దోచున దిది: “పంచవర్తీ యులు” 

యశళుండు, నతని నల్లురు వితులు-పీరందరికి బుద్ధుయ ధర్మ 

దీక్ష నిచ్చినంతవరకు *“మహావగ్గ'మున జెప్పినగాథ సత్యమే 

మైయుండును. కిడప గానినుండి రాజగ్భహపర్యంతము జరి 

గిన బుద్ధుని (పయాణమున జెప్పంబడిన విషయములు గట్టు 

కత లే, 
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లలితవి సరమున నిచ్చిన పటిక 
— అ 

ఇంతకు నీసంఘటనము లెబ్టుజర7నో “యితమిత్ధ "ముని 

నిర్హయింప ్లుతేదు. “లలితవి స్తరముః యొక్క. యారంభము 

నందు ఖితుకులది యొక పట్టిక యివ్యంబడనది. దానినిబట్టి 

భికుసంఘముయొక్క- వొ_ల్తటి యానుపానులు సొంత దెలిసి 

కొన ఏీలవుచుస్నుదె. ఆ పట్టిక సి| కింద నిచ్చుచునా వాము, 

1. జ్ఞానకె”౦డిన్యుడు (అజ్ఞాత కౌండిజ్ష) 2 అశ జిత్తు 

(అస్పజి) లి. వాష్పుండు (వప్ప్ప 4 నుహానామ. 5. భద్దిక 

(భద్దియ) 6. యళోచేవ (యస్య) 7. విమల. రి. సుబాహు, 

9. పూర్త (పూణ్ణజి) .0. గవాంపతి (గవమ్మతి) 11. ఉరు వేల 

కాశ్యప(ఉరు వేలకస్సప) 12, నది కాశ్యప, i. గయాశాశ్వ్యప, 

14. సారిపుత. (సారిపు త్త) 15. మహామౌాద్దల్యాయన (మహే 

మోాగ్గల్లాయన) 16. మహాకాశ్య ప (మహాకస్సప) .7. మహో 

కాత్యాయన (మహాకచ్చాన) 5. కపిల (19. కొండీన్య (2) 

20. చునంద. (చుండ) 21. పూర్లమై తాయణిప్ముత 

(పుణ్ణముంతౌావివు త్తే) లలి, అనిరుద్ధ (అనురుద్ధ) 2వై. నందిక 

(నందక) 2ఓ. కస్ఫిల ' (కప్పిన) 25. సుభూతి. 26. శేవత, 

97. ఖదిరవనిక. ౨8. అమోఘరాజ  (మోఘ రాజ్బ 29. 

మహోపారణిక (4) 80. వక్కు-ల (బక్కు-ల) లకి!. నంద, లవ 

రాహుల. లిన. స్వాగత, (సాగత్తు లీ4. అనందులు, 

“మహావగ్గము” నందు బేకులివ్యని చెవల సంఖ్యామా 

(తోపజీవులు భిక్వువులు కొందరున్నారు గడా! వారిని దొల 

గించి వేసినవో సీ పై పట్టికలోని బదునైదుగురు భికువుల 

పరంపరతో మహావగ్గకథకుం బొత్తుగుదురు చున్నది. దీనినుండి 
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దోచున దిది. పంచవర్తీయుల యనంతరము యశుం(డు, వారి 

నల్లుకు మిత్రులు లికువులె రి. ఈ పదిమందితో బుద్ధుం డురు 

చేలకు నడ చెను. అక్క_-డ మువ్వురు గాశ్యపబంధులు పీరితోం 

చేరినారగు. ఈ పదమూడు మరిది ఖో భభ వానుడు రాజ 

గృవామునకు వచ్చెను. ఇక్క-డి సంజయుని శిష్యులతో సారి 

పుత్త త్త, మోగ్తల్లానులు సంజయుని ; (తోన వదలి బుద్ధునకు 

శిష్యులై రి. ళు “యిక్వురి జే కచే భికుసంభఘగార పము ని 

నడి. కారణమేమన - - రాజగృహమునందు ఏరిర్యురును (బిసి 

దులు. బుద్దుని త త్త(జ్ఞానముచే వ పిరిర్యును నెట్లు బథావితు 

లలో సు 'స్తపిటక- వనయవపిటక*” ములు డెప్పుచునే యున్న. వి. 

అవేకులు 'అభిధమ్మి పిటకము సారిపుత్తుండొసగిన యుప టబేశ 

ముజే యని దలచుచున్న్నారు. 

కొరి తవుహాత వచ్చిన యిరువది తొమ్మిది శిష్యుల 

పరంపర మా; తము మొతి హోసికముగం గన్ప్సడుట లేదు. 

ఆనందు(6డు-- అనిరుద్దు(డు, వ్ రర్వురు నేక కాలముననే 

భికువు లై రని “చుల్లనగ్ల్గి (భా॥ 7)లో నున్నది. కాని బై 

పట్టికలో ననిరుద్ధుని సంఖ్య యిరువది రెండు. ఆనందుని 

సంఖ్య ముప్పది ా లుగు. “ఉపాలి యనెడు మంగలి గాడ 

పరి వెంటనే సన్యాసి యెనాండు. అతండు వీ రిర్వురికం కె 

దొలుతనే వినయథరు. డయ్యెను, దీనిలో నాతని పేశే లేదు. 

పట్టికలో గన్పించు జాలమంది భిమువ్రుల చరితలు నేను 

(వాసిన “ఇిక్సు సంఘముల పరిచయము యను పుస్తకము 

నందు మూండవ భాగములో గలదు. జిజ్ఞాసువులు జూచికొన 

వచ్చును. 
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భికువుల సంఖ్య 
రాజగ్భుహ పర్యంతము బుద్ధుని సంఘములోే6 చేిన 

తవులు బదు_నెదుగు కేనా ! యను ఏషయమును విచా 

రింతము. “వారాణసి” యందు బుద్ధునితో నేడుగురు బిక్షు 
వులు చేకరి. *ఉకువేలి కుం బోవు "నపుడు చేరిన వారు 

ప్పది మంది. “ఉరువేలి యందు వేయివై మువ్వురు 

రికి, అందణ సంఖ్య వచ యొక వేయి, తొంబది మువ్వురు. 

ఏళందరితో బుద్భుండు రాజ గఎ్రహాము (వశం చనా. అక్క_డ 

“'సారిపు త్త - మోగ్గల్లానులు? చే3రి. వారి తోడుత జేరిన 
భికువులు - 270 మండి. అండణును డే, మొక వేయి 

_ మున్నూటి మైన నలువది యైవుగుకు, నంతమండి భికువ్రులు 

బుద్ధునితా నున్న్వ్వు “సు త్త పీటకమున నాధారము లేనే 

"లేదు, బుద్ధుండు డన పరినిరాషణమున కొకటి రెండేడులు 

ముందు నాజగ్ఫ వామునకు వచ్చను. జప డాతనిత్రో నున్న 

వారొక వేయి రెండు నూజుల యేబది మంది (1250). 

ఈ విషయము “సామంజ ఫల ను త్రముిన గలదు. 

కాని, “దీఘ నికొయముిలోని శెండవ భాగమందలి యొన్నిది 

సు_త్తములలో భిత సంఘముల సంఖ్య యదు నూర్లుగాం 

జెప్పం బడెను. భగవంతుని గడబటి (పవాసము నందు. 

గూడ నాతనితో జేర భిక్షు సంఖ్య మొదు నూశ్చే యని 
"దేలును,. బుద్దుని “పరి నిర్యాణము నకుం విదప రాజ 

గృహము నందు భఛికున్రల తోలిపరిషత్తు జరిగాను. డాని 
యం దున్న వారు,(50(0) యదు వందల భిమువులే. దీనిని బట్టి 

(31) 
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బుద్దుని పరి నిర్యాణ పర్యంతము, భికవుల సంఖ్య 500 లు 

మిరోచ తేదని యీ దెలియు చున్నది. 

బుద్ధ భగవానుని పరి నిర్వాణానంతేర ము యా సంఖ్యను 

హెచ్చించు పయత్నములు జరిగాను. “లలిత వి స్తరముి 

యొక్క యారంభమున నొక “/శావ స్త యంచబే బుద్ధుని 

వంటి భితువులు బడి శెండువేలు, ముప్పది రెండువేల బద్ధ 

సత్తు లుండిరని జెప్పం బడి యున్నది. ఈ రీతిగా. దమ 

సం పదాయము యుక్క_ గొప్ప దనమును జాటు కొనుట కై 

యా శాలఘులోని భికువులు, బాచీన భిశువుల సంఖ్య 

హాచ్చింప నారంభించిరి. . ఈ పద్ధతిలో మహాయాన 

పంథకుం జేరిన |గంథకారులు సవ్యసాచు లైనారు. నారు 
హాచ్చించిన సంఖ్య యంతు లేనిది. బౌద్ద ధర్మము యొక్క 

యవనతికి గల (పథాన కారణములలో సిదియు నొకటి, 

తవు ధర్మము యొుక్క_యు, సంఘము యొక్కయు గొప్పలు 

'జెప్పికొనుటకు బె "ద్దులు "లక్క లేనన్ని. గట్టు క్త్ర లల్లుట 

కారంభించిరి. విపు లీ పద్ధతితో. వీరి కంటును. నేడాకు 
లెక్కువ జదివిరి. బౌద్ధ భిక్షువుల నపహసించుచు వా రల్లీన 

యన్సిక లకు లెక్క చేదు. 

దోసిద్దములై న యాజు [శమణసంఘములు 

బుద్దుని కాలవముం డాబు (శమణసంఘములు (సిద్ధ 

ములై యీండెను. ఈ యాబును, బౌ "ద్ధసంఘముల కంశన్తా 

జాల పెద్దవి. వానినాయకులు, “ప పూరణశోస్పప, మఖ్రలినోసాల, 

అజిత, శేశకందవిలులు.” మటణియు, “పకుధకచణా యన, 

సంజయ, 'బేలట్టపు త్త, సిగంఠనాధపుత్తులు” ఈ యాటుగురును 
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మివుల నెన్నిక గన్నవారు. వీరిని గురించి “మజ్జ మనికా 

యముిలోని ‘మాళసారోపమి సనుత్తమునం దీ (కింది. 

విషయ మున్నది. 

“మేశే భో గోతమ £ సమణ [బ్రాహ్మణానంఘనో, గణినో 

గణాచరియా (త్రాతా యసప్పినో, తిత్స కరా సాధుస 

మ్మత్తా బహుజనస్స్క సేయ్యధిదం్మ పూరణోకన్సహో 

మబ్బలిగోసాలో ఆజితో, కేనకందిలో, పకుధో, కచ్చా 

యన్యో సంజయో, వేలట్టపుత్త నిగంఠో, నాథపుతో.” 

పింగళకౌత్పులు భగవంతునితో ననిరి. *గాతమా! 

ఎవరు సంఘము గలచానో - గుణము గలవారో - గణాణా 

య్యులో ఆ బసిద్దు లె యశస్సు గలవారో - దీర్ధంక రులో-బహు 

జనులకు మాన్యులై నవారో వారెవ్వరు ! పూరణకస్పప - 

మజ్ఞలినోసాలులు, పఖుద కచ్యాయన-సంజయ 'బేలట్ట పుత్తులు.” 

బొద్దసంఘముయొక్క_ గ ర్రవ్య నిష్ట 

-ఈ యార్లు రాణార్యులును వయస్సున బుద్ధభగ వా 

నున కన్నను చెద్దవారు. వారి భికుకుల సంఖ్యగూడేం బెడ 

దియ్. బుద్దుండు “వారికంకను వయస్సున జన్న వాండయినక్షే 

బౌద్ధభికువుల సంఖ్యయుం జిన్న ది. El త్త్గా స్థాపింపంబడి 

నది" ఇట్టుండియు, నా సర్య| శేమణుల సంఘములేను వెనుక 

వేసినది, హిందూ గ్థానమునం బేగాక డాని పొలిమేరలు డాటి 
సర్వ ఆసియాఖండమందును దన [పభావమును బండ్ంచు 

కొన్నది. ఇది యెట్లు సాధ్యమైనది? 

తక్కిన (శమణ సంఘములు జాల పెద్దవ యైనను, 
వారితో సామాన్య జనసముదాయమున “కేమియు (బ్రయోజ 
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నము లేదు. నా రెవ్యయను సామాన్య మానవ్రని స్థితిగతులను 

యోజించి వాసి యభివృద్దికే యాతన బడినపారుగారు. 

వారిలో జాలమంది- ధ్యేయ ముక్క టియె. తపన్సు నొనర్సి 

మూాశ్మును సాధించికొముట. వారు పళ్చాలలోనికిం బట్టణ 

ములలోసికి. (బవేశించి- -ేస్తులను శ్ నడుగుదురు. (పసంగ 

వశమున నేనైన నాల్టుముక్కలు దమ సంపదాయములకు 

సంబంధించిన మాటలు జెప్పుదురు. అంతేగాని గృహస్థుల 

హితమున్నకై -నుఖమున క వాశేమియు |బయత్న పడలేదు. 

బాద్గసంఘ మట్టుగాదు. “లోకముయొక్క- హితము 

కొలు కై- సుఖమునక మారు నాల్లుదిశలం (బయాణము 

గబ్టుండు, ఒక మార్లముననే యిర్వురు బోరాదు.” యన్నది 

బుద్దుని యువజేశము. ఈ యుపజేశము 'మహావగ్గ” మార 

సంయు త్రములలో వచ్చును. దానివంటి యుపచేశమే ' 

విటకమంిదును ననేకచోటులం గన్చడును. బుద్దుని వై యుప 

"దేశమునే బాద్ధభికువు లనుసరించిరి. దానితో" వారు బహు 

జన, (ప్రియు లై 'మాన్యులైరి. సామాన్య జనుల్నవై వారి ప్రభావ 

మమితముగ. బడెను, 

పరస్పరము గలహించుకొనుచున్న లోకము వై పు జూచి 
బోధిసత్తుునకు "నె వె రాగ్యోదయ మయ్యనని నాల్లవ్మ పక్ రణ 

మున ెల్బితిని. ఈ కలహము లెట్లు మాయును ? కేవలము 
రాజబల మొక్క-టియే వీనిని దీర్చ లేదు. 

లోకమం చెంతవరకు హింసాత్భకబుద్ధి యుండునో. 

యంతవరకు రగడలు - రాద్ధాంతము లుండితీరును. ఈ భావ 

ములు మెదలాడిన బాధిసత్తుండు. “రాజసత్త నుండి నివ్భ 
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త్తు మనుష్వ్యుజాలియొక క విము_క్షిమార్షమును వెదుక 

మొదలిడెను. వ డేండ్లు దీ వదపకశ్చర్య గావించినాండు. ఆ తప 

శ్చర్యలో గలిగిన యనుభవములను జిలికి - చిలికి మధ్యమ 

మార్గ మను వెన్నును దీసికొని వచ్చెను. చానిసారమును 

(బపంచమునకు6 'జలుపవలనను దీ వసంకల్పమాతనికి ౫ లెను. 

దాసిని సాధించుటకే భితుసంఘుమును స్థాపించెను. -ఈ యుగే 

శ్యముతో స్థావింపంబడిన బౌద్ధసంఘము- సామాన్య జనుల 

హిత, సుఖ సంపాదనశకె నడుము గమైననుటలో ఏంత యమ! 

ఆధ్యాత్మిక పర్మ్శిశమయొుక్యా యావశ్యకత 

సమాజము కప యా వ్యాపారము మొదలై నకార్య 

ములు చేయుచున్నది. కాని సమాజమునందు సంమీభావము 

లేకున్నచో. నీ పయత్నములచే గల్టులాభ మేమియు లేదు. 

ఒకండు పాలమునందు ధాన్యములు విత్తును. మజొక్క-ండు 

దాసిని _గోసికొనిపోవును. వేలొక్క-(డు  వ్యావారము 

చేయును. ఆధనమును మజియొకండు దొంగిలించును. సమాజ 

మం దీరీతి నవ్యవస్థ యారంభమైనచో డాసియందలి వ్య కర్ణి 

లకు విపరీతములైన గష్టనష్టములు గల్టును. మణి సమాజము 

నం చెకవాక్యత నెట్లు సంపాదింపవలెను ? శ స్త్రబలముచే 

గాదు, ఆ సంఘీభావము స్థిరముగనుండదు. పరస్పర సౌజన్య 

ముచే - ఈ్యాగముచే నుత్పన్న మైన సంఘీఫావమే నిలుకడ 
మైనది. జనసమూహమం దీవిధమగు జాగ్భతిని గలిగించు. 

టయే గౌతముని ధ్యేయము. “ను త్తనిపాతము లోని “గాలి 

భర ద్యాజి సుత్తమునం దీవిషయము  ఇసించును, ఆ 

సుత్తము యొక్క_ సారాంశ మిది; 
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ఒకనాడు భగవానుడు భికౌటన మొనర్చికొనుచు 
భారద్వాజ బాహ్మణుని పొలమువె కి వెళ్ళను. అక్క_డ భర 

ద్యాజ _బొహ్మణుండు దనకూలీలకు శూలి సిచ్చుచుం డెను, 

బుద్ధుడు భితుకొణుకె యాతని యెదుట నిలచినాండు. ఇతనిని 

జూచి యా, వాహ్నణున శెంతకోపము వచ్చెనో! “Aoజ 

లూరకరావు. నా వలెనే నీవును, బాలముదున్ని, విత్తి, 

పండించి, కోసికొని యనుభవింపుము. భి శ. నెవరు సీకిట బెట్టు 

వారు! * యని గసరించెను. 

భగవానుని పెదవులవై మల్లెపూలనవ్రు భాసించినదడి. 

వారు మందసుందరముగా ననిరి: *టయీ ! సేనును నీవలనే 

గర్గ కుండను. (శద్ద యనెడు విత్తులు 'విత్తెదను. దానిపైం దప 

శ్చర్య యనెడు వాన గురియుచున్నది. _పజ్ఞ్హయ నేను 
బట్టికొన్న మడక. చిత్తమే క్ొయ్బ్దు. సతి నాగలియొక్క 

కొన. పాప, లజ్జ నాగలి క్రై, కాయముతో-వాక్కుతో నేను 

నియమమును జూటింతును. ఆహార విపోరములందు నియవు 

వంతుడనై సత్యము నాదరించి మనోదోషము లను గలుపు 

తీయుదును. సంతోవము నేనపు డనుభవించు వి శాంతి. 
ఉఆత్చాహము నా వృషభము. నొ యెద్దులు యేదిక్కు.న 

శోకమున కవకాశముబేవో యా దిక్కు. నకు బర త్తును.” 

దీని యంత రార్భము _బాహ్మణున కవగత మైనది, 

తన యవివేకమున కాతండు బశా ప తాపపడి బుద్ధ శిష్యుండై 

చి త్తశాంతి నందినాండు. 

ఈ యుపబేశమున బుద్ధుండు గృమిని నిషేధింప లేదు. 

కాని యా కృషి నీతిబలముతోం గూడినదై యుండవలెను, 
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లేనిచో డానిచే సమాజమునకు సుఖమునకుబదులు దుఃఖమే 

గలుగును. ఇది యాతసి బోధలోని యంత రార్భము, ఒకండు 

దున్ని విత్తిన పొలములోని ధాన్యమును మ౭ియొకం౭డు బల 

వంతముగం దీసికొని పోనుచున్నచో వాని కా కృషితో 
నేమి లాభము 1! వాండా సేద్యమును సేయనే సేయండు, 
అట్లిచో సమాజమం దవ్యవస్థగాక యేమి గలుగును?! కనుక 

(పవృ త్రులకుం దొలుత మానవుడు హితద్భృష్ట నల వాటు 

సేసి కొనవలెను. ఆ హితద్భష్టై యహింసవై నాధార పడి 

నది గావలెను. ఆ రీతిగ మొదలు మన స్పనెడు వెలమును 

సంస్క-రించిన తరువాతవే భౌతికమైన కృషితో నుప 

యోగము. ఈ యభి| పాయముతో బుద్దుడు దన శిష్య 

లను లోకమునందు నై తిక జాగ్భతి ౫లిగింప నియమించెను. 

అందుచే బౌద్దసంఘు మల్చ సంఖ్యాక మైనను నల్ప కాలము 
లోనే జనుల కత్యంత |పియమైనది. లోక హృదయమును 
మలచుట యనెడు. దమ కళతో? దక న [శమణ సంఘ 

ముల నన్ని జిని బౌద్ధ ఇికమువులు వెనుక వేసిరి, 

సంఘ-సంఘటన 

తన సంఘము గార్యశుమ మగుట్నకె బుద్ధ భ్ వాను” 
డెంతయో జ్యాగ త్త దీసికొ నెను. తన దరువాతను బౌద్ద 

భికువులలో నేక వాక్యత యుండుటకును, వారినుండి లోక చేవ 
య వ్యా హతము ఘట్ిల్టుటకును దగినట్లు చక్క-ని నియమము 

లేర్పణచి నాండు. “వజ్ఞాల గణరాజ్యమం దా రాజ్యపు 

'బెద్దలు సమావేశమై విచార వినిమయము లొనరు ఏ కొను. 
టయు, బరస్పర హితమునక్రై చట్టము లేర్పరచు కొనుటయు 
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నుండెడిడి. భితు సంఘ నిర్నాణమునందు యా గణ రాజ్య 

పద్ధతులను సాధ్యమైనంతవరకు గాతముం డనునరించెను. 

“మేహోపరి కినిబ్బాన సు త్రముియొక్క- |పారంభమం దీవిషయ 

మున్నది. డాని స్వరూప మిది: 

“వస్పకార” _బాహ్మణుడు బుద్దునిక డకు వచ్చెను. 

అజాతశ తుండు “వజ్జి రాజ్యము మై దాడి వెట్ట నున్నా6ండని. 

బుద్దున కాతండు మనవి జేసినాండు. తా వేర్పాటు జేసి 

యిచ్చిన యేడు నియమములను *వజి జై రాజ్య మెంతవణు 

క పమ_త్తతతో ననుసరించునో యంత వలకు _“వజ్జిని 
జయింప నేరికిని సాధ్యము గాదని భగవానులు బదు 

లిచ్చెను. “వస్పకారులే డటనుండి వెలి బోయెను. 

బుద్ధుండు ఫికువులతో నన్నాయు. ోభికువైులారా! నే 

నిపుడు మో యభివృద్ధి మార్లముల. నేడింటి నేర్పజచు 

చున్నాను. వినుండు. (గ ఎంతవరకు భికువు లనేకసారు లొక 

చోటం జేరు నలవాటు బెట్టిళొందురో-యంతవరకు భిక్షువుల 

కభివృద్ధియగాని' హోని లేదు. (2) ఎంతవరకు భికువు ేకాఖి 
[పాయముతోం జేరుదురో, దమలోని గలంతలను వివారించు 
కొని యేక మనస్సుతో వానిని దొలంగింప యత్ని ంతురో- 

యంతవజకు మోకు వృద్ధియగాని హోనిలేదు. (8) భితుసంఘ 

మేర్చాటు సేయని సియమమును జేసె ననరాదు. చేసిన నియ 
మమును భంగింపనాదు. ఈరెండు దుషార్యములు లేనంత 

వరకు మోకు భయములేదు.- నియవుమును [(గుడ్డిగాంగాక 

దాసి హృదయ "మెజేంగి యనువ_బింపుండు మూ కభివృద్ధియే 

గాని హోనిలేదు. (4) ఎంతవరకు భి కుకులు వృద్ధులు, నీల. 
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వంతులు, య; గేసకులు, నబయినవారిని గారవింతుకో - (5) 

యెంతవరకు-మాటికి ను నుత్పున్నములగు నాశలవెంట బోవక 

వళీకరించుకొందుకో- (6) యెంతవర కేకాంతవాసము నఖిల 
వింతుకో-(7) యెంతవజకు దముతోం చేరని బుద్ధి మంతులు 

చేరుదుకుగాక, చేసన " మేధావులు సుఖము నుందుకుగాక 

యంతవరకు ఖిమ్వుల కభిన్భ దయ యున్నది. సోనిలేదు !!! 

సంభఘుఘునొక చోట జేస్పుట-వారితో సంఘుకి కృత్యము 

లను జేయించుట-నృడ్ధులు, వీలవంశులనగు భికువుల నితరులు 

గారవించున ట్లూనమ్బుట మొదలగు “వినయపిటకము న 

జెప్పుంబడిన సిర మములన్ని యు బుద్దుండు గణ రాజ్య పద్ద 

తులనుండియ | గహి3చెను. ఇద్ స్పష్టము. 

కొన్ని విషయములు లోకము ననునరించి_ 

రాజ్యాను శవాపనముయొుక్క _- నమ స నియ మముయబును 

న శికుృసంఘమున కనంయించుట కచుకవుగచా ! భికువులలో 

నెవండైన డప్పు సను డాతనికి విధించు శిక్ష వెద్దలోం 

జెడ్ల్షడి సంఘబహిమ్యతి. దీనికిమించిన శిక్షలేదు. కారణ 

మమన - బికుసంఘముయొక్మ_ నియమము లన్నియు నహిం 

సాత్మకములుగ నే యుండవలెను గదా! అందుకై. కొన్ని 

సంఫఘసెయమములను బుద్డుండు లోకరూఢ ననుసఎంచి [గ హాం 

చను, ఈక్రింది నియమము జూడు6డు, బుద్దుండు “ఆళవ” 

యందు అగాళవ్రనికడ నుండెను, అపు జాళవక్ కు డొక గట్ట 

గట్టంచుట్నక్ష నేల పంచు చుం డెను, దానివి లోక వ్యాఖ్య 

(32) 
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బయలు జేకినడి. ఈ విషయము బుద్ధునకుం 'జెలిసి భికువుల 

కకిపనులు సిపే.ధించుచు ని నియమ మొనర్వెను, 

“వ భికువు చేల (దవ్వునొ, (దవ్వించునో, యాత 

స్కిం బాతిత్య మంటు కొనును ఎస్ 

భికువ్రులు జిన్న కుటిని గాని - జేక యనురూప 
మైన విహావమును గాసి గట్టుకుని దానియందు వసించు 

టరు బుద్ధుం డనుమతొంచినా౭డు. కనుక వానికొటికై_ - 

భూమిని | దవుషటయు, తవ్వించుటయు, జబాపముగాదు, 

మణి యా నియమ  'మెందుకుం చేసెను * తోక సమా 

ఛానమున శే. అనేఫ్ (శేమణులు జిన్న,. వెద్ద, జంతు 

వలు నాశన మగు నను ఛయ ముతో జాగ త్తగా 

వ_ర్తించు చుందురు. రాతుల యందు ప్పములును గూడ 

చెలిగింపరు, కారణ మెమన-వాసనివై మడుతలు మొదలగు 

నవి పడి చావవచ్చు నను భయము. మతి యట్టి వారు యీ 

యాణారములకు బూను కొన్నప్పుడు లోకమునకు వింత, 

తమ [ బతుకులవై దండె త్తినే యను చింత. వాళాతుగ 

నొక నాండు (శమణుండు సయముగ గొడ్డలి గాని భూమిని 
[దవ్వ నారంభించినవో సామాన్య జనున కది. విశ్డూరముగ 

దోచుట సహజమే. బుద్ధున కా (శేుణుని పని యయిస్టము 

గాకున్నను నింత చిన్న విషయమునకై జనులతో వాద 

వివాదములు సేసి వారి దృష్టికోణమును మార్చ [బయ 

త్నించు టాతనికి నొండను ద్రవ్య, యలుక్ను బట్టట గాం 

దోచినది. తపశ్చర్యతో వ్యర్థము? గాలమును గడుపరక 
run గు గా 2 వం న చిని ణు ననా a nome Cae క ఆఅ పి అకా ఆ యనా ఇ అల నాను గ నకుల ఇ వచి ఎ వాన ఆ చమట వాకు SLE LE rons 

* బౌద్దసంఘాచాపరిచయ్య వృ లగ చూ 
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సామాన్య జనులకు ధర్మపచేశము చేయుట, ధ్యాన సమా 

ధులతో స్వచి_త్రొమును దమనము చేయుట - యింత మాత 

మొనరించి కొన్నచో ఖితు సంఘము ముక్క కార్యము 

సులభ మగు నని యాతని యూహ. అందుకై యే కార్య 

భాగములు నికుషదవములో యట్టి పనులు సంఘ మొన 

ర్చుటలో బుద్దుని యసమ్మతి చేదు. 

భికు సంఘముల సాధుత్వము 
ఇతరులలో నలె వ్న్వ తపశ్చర్య బుద్దున కష్టము 

లేదు. కాని దన సంఘములోని భితు లత్యంతము నిరాడంబ 

రులై వర్తింప వలెనని యాతని కోరిక, అందువై గొన్ని 

నియమము లేర్పరచినాండు. భితువులు బర్మెగవాము లారం 

భించినచో, నా పరి గహ వస్తువుల భారము బెరిగి, | పచార 

కార్యముల shan యడ్డంకం లగును. 'సామంజ _థలసు త్తి 

మందు బుద్ధభగ వానుండు నాజగస నజాతశ తునితొ సిల్లీ నెను: 

య్యకాపి మహారాజ పచ్చో, సకుణో యేన యెనేవ డేతి 

త్తభారో వ డేతి, ఏవమేవ మహారాజ, భిక్కుసంటుట్టో హోతి 

ఏ పరిహారికేన, చీవరేన, కుచ్చి పరిహారికేన్మ పిండ పాతేన, 
సో యేన యేనేవ పక్కమతి సమాదాయేవ సక్కామతి 11° 

“మహారాజా ! పత్నీ యెగిరి య దిశకుం బోవుచు 
న్నదో - యా దిశకుం దన రెక్కలతోం గూడం బోవు 
చున్నది. అక్కల నొక్క. యెడ బెట్ట, చాను మాతము 

బోవుటలేదు. అజాత శతూ ! భికువు మానము గప్పెడు 
చీవరము చేతను, వొట్టకుం జాలిన ధిక చేతను సంతుష్ణ్రు( 
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డగు చున్నాడు. అతం డెక్కడం బోవనో యక్క_డికిం 

దన సామానుతో గూడ బోనును ” 

ఇటి భితువి కడ నెంత యక్కువగ నున్నను, నీ | కింది 
ఠి బు 

“గాధిలోం జెప్పిన యెనిమిది వస్తువు లుండును. అంతకంళకొ 

యెక్కువ యుండన్ర, 

కతిచీరవంచ పతోచ చాపి సూచి చ బంధనం 
పరిస్పావనేన ః ఆచేశే యుత్త యోగస్స బిజ్బనో ,” 

“మూ:డుజీవవములు, పా, తము, జిన్న గొడ్డలి, సూది, 

నడుముపట్ట, సీరుపిండికొనుటకు జెన్న గుడ్డ, యీోయెనిమిది వస్తు 
వ్రులు యోాగియన భితువుతో గాడ నుండును.” 

పరివ ర్రనయొక్క_ నియమములు 
భికువ్రులు_ నినాడంబరులగుట భగవానున కష్టము, 

అందుకై. యాతం డన్ని నియమము లేర్చుర చెను. కాని, 
మనువ్య (పకృతి చి, తేమైనది. వారు "బె టై జెప్పిన వస్తువుల 

స్వీకరించుటలో. గూడం గ్ “స్నిజాపల్యములం జూప మొదలు 

వెట్టరి. కొందజు మూండు చీవరములకు బదులు నాల్లూకొం 
దురు. మట్లిపా[తెలకు, సినుపపా తలకు జదులు- రాగి, యిత్తడి 

చెంబులు దీసికొందురు. చీవరము అేపరిమాణమువ నుండవళె 
నని బుద్ధుం డనెనో- వానికన్న గాంచము 'బెద్దవి గోరి యే! 
కొందురు. 

“ముత యీ చాపల్యముబు దీర్చికొనుటకు. బరి 

[గ్రహము గౌకున్నమార్డ మేది ! భితువ్రుల యో చాపల్యము 
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లణచుట కే [గొంగొ త్త యమము చేర్పడవలసి వచ్చను. 

ఆ నియమములసంఖ్య వానర సె మై న్యమంత మె యెనది. 

“వినయపిటకమూు నందు సగటుకు 927 నిషే బధాత్మక 

నియముములున్నవి. వానిని “పాతి మోళ్ళిము. లందురు. వాని 

ks వ కి "రెండోరునియతములు, 'డెబ్బదియైదు-యాహారవిహార 

ములు, వూట, మంతి ముదలగు శిష్టాచారములకు సంబం 

ధించినవి. ఈ రీతి “జమి పోనుపోను యకోకుని కాలము 

నాటికి. దక్కిన నూటయ్బది నీయమములుమా! తమె “పాతి 

మోఖిమని పిలువంబడెడివి. అంతకుముం దిన్ని నియమములు 

లేవు ఉన్న వాసిలోంయాడ  మూలభూత నియనుములను 

మౌార్చక దక్కి నవాసిలో మాగ్చులు-చేర్పులు సేయు నధి 

కారము సంఘమున కుండెడిడి, “పరినిర్యాణము? నకు ముందు 

భగవంతుం డానందునితో నన్నాడు. “ఓయి, యానందా! 

సంభుమున కష్టమున్న చో నాయనంతరము గొన్ని నియమము 

లలో మార్పులు- గూర్పులు జేయవచ్చును. కొన్నిటిని తిర 

స్క-రింపను వచ్చును.” 

దీనిని బట్టి చిన్నచిన్న నియమములు దిరస్క-రించుట 

కును - జేశకాలానుసారము సామాన్య  నియమములలోం 

గొస్నిమార్పులు చేయుటకును - బుద్దుండు సంఘమున కధి. 

కార మొసంగి యుంజడనసి యూహింపపేచ్చును. 

శరిరోవయోగి పదారములు (గహించుటలో జా(గ త్త 

విమల ముఖ్యావసరములు నాల్దు. చీవరములు, బిండ 

పాతేము (అన్నము శయనాసనము, (వసించుచోటు జివ 
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ధము. *పాతిమోఖముీి లోని నియమానుసారము వీని నుప 

యోగించు నప్పుదులహాడ భికువు విచార పరుండై వర్తింప 

వ లము, | 

చీవరములు ధరించెడు భికువుతో భగవంతుండనుచు 
న్నాడు: “చీవరమును విచారించి థ3ంపుము. ఇది కేవలము 

లిత్రోన్నములు, యీంగలు, దోమలు గాలి, సర్పములు మొద 
లైన వాటినుండి నిన్ను రవీంచుకొనుటకు మాత మే ధరింప 
జడుచున్నదది. గుహ్యం డయ రత ణ కార్యము చీవరమునకు.” 

విండ పాతమును సేవించు భికుకువితో బుద్ధుం డ నెను; 
'“చక్క-ంగా విణాకించి యాహోరమును భుజింపోము. స్వ 

భుజించుట శరీరము బలమెక్కి. [కీడించుటకుం గాదు. మత్తుం 
వెాటకుగాదు. వుండితుండై. వభూపితుండ వాటకు గాదు. 

సీ భోజనము కేవలము శరీర రతణశే. దుర్భలమైన శరీరము 
[(బహ్మచర్యమునకు సహాయము చేయదు. కనుక యన్నము 

(బౌంతదై న వేదన (అకలిిను ద్ వొలంగించి డానిచోటం [గొత్త త్ర 

వేదనను (యెక్కువ తినుట చేం గష్టము) (బతిష్టింపరాదు, 
న్ర్ీర యా తామ్మాత పర్యవసన్న మైన యన్న ముదే లోకాప 

చాదము రాదు, జీవనమును _ సుఖకరమై యుండును. 

శయనమును సేవించువానితో సన్న్నాండు: “చక్కగా 
విచారించి శయనమును సేవింపుము. శయనము నిన్ను కీతో 
వ్లములుు యీాంగలు మొదలైన వానినుండి రశీంచుటేే. 
ఏకాంత వాసమునందు-వి, శాంతి కొల కి 

కేొషధమును. సేవించు వానితో ననెను: “చక్కగ 
విచారించి యావధమును శేవింవుము. దీని యుపయోగ 
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ముక్పన్న మైన రోగమును శమింపం జేయునంతవర శే. సహజ 

మైన యారోగ్యమును 'జేకళూ+ర్చు వర కిన 

దేవదళ్తుని కుకు 

సంఘమునందు సరళత - బరస్పరమైై తి యుండుట కె 

బుద్ధుం జ2జంతయో జాగ త్తం గైక్ న్నాడు, కాని మనుష్య 

స్వభావము వకమైనది. నలుగుజు జేంనచోట నఖ్మిపాయ 

వాదములు - వానితోడ వాధలు, సవాజము. వనికి గారణ 

ములు చెండు. మొదటిది: వ్వ క్రి కి్నితేమైన యభిమానము. 

ఢవది:- యజ్ఞానము. మనుష్యు. డెంత సాధుమార్దమున 

వ_ర్రింపం దలంచినను - చానొోక పెద్ద నసిపించుగొనవలె నను 

భావము వాని మనస్సున వ ర్రించుచునే యుండును. దీనితో 

వాం డితకుల గుణముల నవగుణములని, దన గొప్పతనమును 

స్థావించిక్నుటకు యత్నించును. అట్లు సేయక వాసికిం 

దృ వ్రిలేను. దీని వలలో స్వఫానతేః య 

దగులాొ,న్నచో, వారు [(గొం [(గొత్త 

ప్పపేసరి. 

ద్ధసంఘమునం డిట్లి ఘనుండు మొదటివాయ "జీవ 
దతుండు. పిండు ఇాక్యులలో నొక 6డు. బుధ్ధునకు బంధువు 

గూడ, భెముసంఘుమునకుం జాను లిజీ! గావలె నను నొక 

ఎంహయయోగకి కరములై న పదార్థ ములను విచార 

పరుండై. సేవించుటకు “పచ్చ వేక్టణి (ప్రత కితేక్షణ) మవి పేరు. ఈ యల 

వాటు నేటికిస్ గలదు. 
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బుద్దునితో చెప్పినాడు. అతంకు దీనిని మన్నింపశేదు. 

వానిలో (బతీకార భానము నాటుకొన్నది. అజాతశ। తువు 

వ్నిచేతిలోసి గీలుబొమ్మ. మాయగా రాజుతో. జెప్పి, బుద్ధుని 

జంపుటకు6 గొంతమంది పాంతకుల నంపించెను. వారు వచ్చి 

యా మూ రిని జూచిన చే దడవు శిష్యుల రి. చేనదత్తుని (పయ 

త్నము సిప్ఫుల మయ్యెను. వొ డంతతో నూరకున్నా డా! 

ఒకి నా6ండు 'గృధకూటి పర్యతమందలి యొక్ (పదేశము 

నుండీ బుద్దుని వై కొకరాయి దొర్షిం చెను, అది యాతెసికి 

దప్పి (పక్కన బడినది. గాని యొగ ముక్క యెగరివచ్చే 

గాతముని గాలివై బడి గాయమయ్యెను. కొన్ని దిన 

ముల కది బాగ నది. జక నాయకు బుద్దుడు రాజగహాము 

నందు భిక్. యడుగుటకు బోేన్రు చుండెను. అపు డజాత 

శతుని య్య్మాశమమున నున్న చేవదత్రుంకు బుద్ధుని 
వికి “నాలగికి యను మదపు శేనుగును బుకె కొల్పిం చెను. 

అది వచ్చి బుద్దుని మర్తించుటకు బదు లాయన పాదధూలళిని 

(గ్రహించి వెను దిరిగి పోయినది. ఈ రీతి వాండె త్తిన యెత్తు 

గడ లన్నియు దుత్తునియ లయ్యను. వాం డంతటితో నాగ 

లేదు. బుద్దుడు భికువులకు గొన్ని గఠిన తపశ్చర్యల 

నేర్చాటు జేసినాం డనియు, వానిని చొలిగించ వలసిన 

దనియు - నొక యభి పాయమును (బనార మొనర్సెను. 

వానితో గూడం గొంత “ముఠా యున్నది. బుద్ధుం డా 

దపశ్చర్యలను సడలించుట కంగీకరింప లేదు, దాసితో చేవ 

దత్తుడు దిరుగంబడి, కొంత మంది భికువులతో గయకు 

వెళ్ళెను. ఈ దేవదత్త వృత్తాంతము “చుల్ల వగ్గ” యందు 



బుద్దభగవానుడు 25 

వి స్తరింపం బడినది. శ కాని యీ కథలో? జారి! తక సత త్య 

మంతగా నున్నట్లు దోపదు. ఎందుకన - బుద్ధుని జంపింప 

యత్నించు నంతటి వాంతకు[కు జేవదత్తు: జ వో వానికి 

భికుం సంహఘుముతో బలుకు బడ్ యేక్చడి యూండునా | 

మణి వాసికి నొంద రమయఠయూయు లెట్లు సేపసయుకు ! 

అజాతెశ[తుంతు యుననాజుగ నున్నప్పుడు వానికిని, 

దేవడత్తునకును బకిచయము గడ్డు. వాని బలముతో దేవ 

దత్తుండు, భితుం సంఘమునకు నాయపం కెౌటకు యక్నించె 

నసి “లాభ సత్యా-ర సంయు త్తి మందు ముప్పది యూజవ 

సు త్తమున గలదు. ఆ సు త్తము మొక్క_ సారాంశ మిది: 

బున భగవానుండు రాజగ్భహమందు ' వేళువనమున 

నుండెను. అపుడు యువ రాజై న యజాతశ; తుంకు 500 వందల 

రథములతో-సంధ్య లందు జేవదత్తున దర్శనమునకై వెళ్లెడు 

బాంకు. అబిువు నూర భికంవ్రులకు భోజన నామా గి గాడ 

నాతం డొసలౌకు వాయు. కొంద టీ విషయము భగవానుని 

తోం చెప్పిరి. అపు డతండనెరు “ోభికువ్రలాకా ! చేవదత్తుని 
యొక్క_ లాభ సత్కానమున కాళింప కండు. ఈ లాభముతో 
దేవదత్తునకు హానియే గలుగును. వృద్ధి చేదు.) 

ఇంతేగాక చేవద తుని గురించి బుద్ధుం డీ | కిందిగాధ 

యన్నట్లు బె "ద్ద వాబ్బాయమున 'రెంకునాకు లుశ్లేఖంపంబడినది. 
న LL LLL LLL ELE LEE EEE EEE EP rm 

నాశం ఇ నాగా నా కణ ఇగ 

భె బుద్దలీలాసార సంగ్రహము ప్ప; 178-188 చూ; 

(33) 
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వే కఢలిం హంతి ఫలం కేళుం, ఫలంనళం, 

సక్కా-లో కాపురిసం, హంత Wo అసత రింయధాో 

“ఫలము గదళిని జంపుచున్నది. ఫలము వేణువును, 

నాళమును జంప్తుచున్నుది, ఆం చకాయయెక్క. గర్భము 

దానికే జంపుచున్నడి. అన్నే సత్కారము గాఫుకుషుని 

నాశము సేయుచున్నది. 

దీనిచే చేవద తుం డధికారమును వా _స్హగత మొనర్చి 

కొనుటకై యజాత శ, తున్ర సాయముతో సెంత దీ| వము 

యత్నించుచుండెనో - మనము ఖామా! తముగ నూహింప 

వచ్చును. ఆజాతశ, తుండు దండిని జంపి పెంహాససము నాక 

పించినపిడ సం గూడ - ే వద త్తుండు వాని చెలి ఏడ లేదు 

వె గా - వాని సాయముతో భికుసంఘుమున గలంతలు గొని 
వచ్చి - తనవంటివారిని నొందరిసి దయారు జేసెను. ఈ కృత్య 

ములు _బుద్ధభగ వాను? కు రుచించలేదు. వారి కుటలు ఫలిం 

పనూళేదు. భికుసంఘ మా దున్నాక్షనును గమనించి యేకీ 

భూతమై యా కష్టములనుండి గశ్లైక్కి-నది. ఈ 

భికు సంఘమునందు రెండవ తగవు, 

కాశాంబియందు భికుసంఘమున జగడము మొదల 

య్యె నస “మహాోవగ్గముని నున్నది. -ఈ “మహావగ్గి కర్త 

యొకండో బల్వురో దెలియదు. “మహావగ్గము”న సీ తగవు 
న LLL LL LLL LELRLLLLLLLELLLELLELLEL LLL LL LEE LLL ELLE LLL lea 

+ సంయు త్రసికాయ (P,T,5) 2 వ భాగము పు; 24! 

మతజియు *ఆంగు తర నికాయి (P-T.5) ౨వ భాగమ్ము పుః తి చూః 

+ “బుద్దలీలా పార సం(గహముి పు: 187-188 చూ: 
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కత యెందుకు | వాయవలసి వచ్చినడి! దినినిబటె యితనులు 

గుణపాఠము నేక్చికొ ౦మువని. ఆ “మహోావగ్గము' 'గాధయొక్క 

వివరణ మిది. ఇరుకు భికంలు బోట్లాడుకొన్నాు. వారి 

బోట్టాట “వినయము” నండలి యొక ఈ దవిషయమును 

గుణించి. వారి కంచు మతభేద మేర్చడినది. ఇర్యురును బండి 

తులతే. అపుడు బుధ్ధుడు “దిర్టైయువు' విషయమును జెప్పి 

వారిని సమాధాన 'సదుపం జూబెను. కాని వారు వినలేదు. 

వా రెర్యుక 3లో నొక భికువు *“భదంతో! మూరూనరకుండుండు, 

ఈ రగడను మేమే తేల్పికొందుము యనెను. సక్వుల మన 

స్పులును గలుషితముల యిన వి, బుద్ధుండిక నచ్చుట సిలువ 

"వేశపోయినా6డు. అతండు బాచిన మైన “వంశడాని” మనెడు 

నుపవనమునుం సేశెను. అటననిరు రుద్దుండు. నండియును, 

గింబిలుం డను మువ్వురు భిక్కవులుండీకి. వారిలో6 జక్క-ని 

యెకవాక్యత యుండినడి. చానినిగన్న _బుద్యనకు సంతో “పష 

మయ్యెను. అటనుండి యాయన “పాదెలి లియ్యక్ వనమును6 

చేరినాడు. ఆ వనమునం డొక మదపహాస్తి యుండెను. అది 

మొక యూధమునకు నాయకుండు. తన యూధముతో. గల 

హించి యెకాంతనాస "మొనర్స్బుచుం డెను. ఆ వముదగజము 

ఛగ వంతునకు స్వాగత మిచ్చినది. భగవంతుం డటం గొన్ని 

నాళ్ళుండి “శావస్తి సికిం బయలుబేనెను. 

'కాశాంవిియందుం బండిత భికువులకు రగడలు బంగి 

నవి. ఏ రిర్యురిని సమాధాన పరచుకెట్లు * తక్కిన భిత్సువులు 

వా రిర్వురిని బహిపష్క-రించిరి. “ఈ యిర్వుగకు నవ్వరుగాసి 

యాదర సత్యా-రములు సేణురాదు. ఖితుయొసంగ రాదు.” 
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యని నిర్ణయ మొనర్చికొన్నా గు. వారిపై సమం తము. బని 

చేసిసడి, ఇకుురును |శావ సీకి వచ్చిరి. అట భగవానుడు 

“ఉపాలి మొదలై న భిక్షు కవులతో వారిజగడమును శాంతింప 
చేసెను, బౌద్దభితువ్రలందుం గలపహాములు జరగిన -వాని నె 

ట్లా టాపవలెనో- దానికి గొన్ని నియమము తేర్నర చెను. *ఉపాలి 
' ముదలై న వారితోంజెప్పి యాజగడమును మాస్పించెను.* 

మజ్జమ నికాయమందు “ఉపక్కి_ లేశ సను త్తమంిదు 

(నం, 125) వహోవగ్గములోని వృత్తాంతము జాలమట్టుకు 

వచ్చినది. కాని డానిలో దిర్టాయువు కత గనపడలేదు. ఆ 
సుత్తము బుద్ధుండు “వంసచావవనముిను జేరుటతో ముగిసినది. 

బుద్ధుండు వారి లేయ్య కన వనము” చెడిన వృత్తాంత మూసు _క్తేమున 

తేశోకేదు. అది “యుదానవగ్గము” న వచ్చును. 

'సంటీయ సు తమం దొక [గొత్త త కథగలదు. దాని 

సారాంశ మిది; 

భగవానుడు *“గాతాంపి యందు 'ఘోవీతా 

రావమూ న నుండెను. అప్పుడు గాశాంబిలోనసి భిక్వు వులు 

బరస్పరము గలహించూచుండిగి. బుద్ధున క్రీ కథ దెలిసి వారిని. 

విలివించెను. పిలిపించి వారితో బుద్ధుడు 'భితువులారా ! 
మోరిట్లు గలహించికొన్న-వోం బర స్పరేము గాయిక, వాచిక, 

మానసికశితలు మై తీమయములగుట కవకాశమేదీ 1” 

“అవకాశము లేదు యని యొకభికువ నెను. బుద్భండు 
జవాబిచ్చినాండు: “అవకాశముండదని డెలిసియు మా శేల బర 

స్పరము గలహించికొనుచున్నారు ! నిరర్ధకమనుష్యులా రా ! ! 
క క న న 

¥* బౌద్దసంఘాచా పరిచయ ప్ప; 8౧48కి చూ, 



బుదభగవానుడు 261 

యీ కలహములు మోకు దుఃఖ కారకములు. హోనికరములు. 

భికువులారా ! నేవిపుడు. జెప్పబోవు యూజు నియమముల 

నమసరింపుండు. అవి మోకలవాముల మాన్చికొనుటకుం బసికి 

వచ్చును. మాలో నేక వాక్య్వతను "బెంపాందించికొనుడు. 

వానిని జెష్పుచున్నాను-జ్యాగత్తగ విసుండు- 

1. కాయక రలు మె తీమయములుగా నుంచికొనుట. 

2. మె, తీమయ వాచిక నర్సులు 

వ్, చెలి-కారము పాఠించు మాన సిక ధర్మము. 

4. ఉపాసనల నుండి (బాప్తమైన దాన ధర్మములను 

సంఘ మునందలి భికువులందబు సమవిభౌగ ములుగ 

ననుభవించుట. 

తమ కీలమం దొక దొసరోనియు రానివ్యకుండుట. 

జ : ఇదా చో గ అల 9 

౧. ఆర్య | శావకులకు శౌ భం గూర్చు సమ్యగ్షప్థి గల్ల 

యుండుట.” 

భగవంతుం: డీ సమ్యుగ్ద పె గొప్ప వివెచనమును 

జాల యొడల నొనర్బెను. దాని నిచట వి స్తరించుట. కెడముం 

జాలదు; అవసరమును శేదు. వై యుపదేశము విని భితువులు 

భగవంతుని భాషణము నఖినందించినట. 

వై (బసంగముతొో. గలవాము లెక్క_డి వక్క-డ 

యంతేకించి యుండును. జేకున్న చో బుద్ధుని భాహణముల 

నా భిక్షువు లభినందించుట యెర్పడదుగడా! “మహోవగ్గి మం 

దును “యుపక్కి_లేశసు త్రి మందును నీ ఖితువులు భగవంతు 

నభినందించిన వృత్తాంతము లేదు. వారు గలహించుచునే 
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యుండిరి. వారి విను7 కత్రిన బుద్ధుడు “నంసడావ వన 

ముిను జేరెను. వైకథ యంతయు గోసంబీయ సుత్తము” 

లోనిది. మజి భికువుల గబహము లెట్టుమానినవి? 

అంగు త్తర నికాయము’ లోని'చతుక్క-సిపాత” మందు 

(241) వ సు  తములో నిట్టున్నది: 

ఒక ప్పుడు భగవానుడు గాశగాంబిిలోని ఫరోవి 

తారాముమున నుండెను. అప్పు డాయుష్కంతుండైన యా 

నందుడు వారిని సమోవీంచి నమస్కరించి యొక వై పున 

నిలచీనాయడు. భగవంతుడు | బన్నించెను. “ఆనందా! ఆ 

కలవాము యింకను డెగ లేడా !” ఆనం:-ోభదంశతా ! ఎట్లు 
చెగును! అనిరుద్దుని శష్య్యుండు బాహియుడు సంఘ భేద 

మును శేయుటడే బూనుకొన్నాయ. మరి యనిరుద్దుం 

డాతని యొక్క_బ'కెత్తు మాటయు ననండు.” బుద్ధుడు వా 

“ఆనండా! యనిరుద్దు(డు సంఫఘుము నందల్ గలవహామును 

నివారించుట శకెన్న యు మా|తము బయత్నీంచి నా౭డు ? 

నీవును, సారిపు త్త, మోగ్గల్లానులును. గలిసి యా రగడను 
బజరిష్మ-రింప తేక బోయితిరా !” 

సై సంవాదముచే చేలున దిది. కౌళాంబిలోని గల 

వాము *“వాహియూుని మూలమున మొలకెత్తినది. దానికి 

గొమ్మలు, రెమ్మలు శే7ను. దాని నరికట్టుటకు భగవా 

నుండే _బయత్నిం చెను. సాధ్య పడలేదు. దీనిత్రో బుద్ధునకు 
విసు” త్తి “గొంత కాల మెటనైన యుంది మని వెడలి 
పోయెను ఆ కలవాము 'కౌళాంచి యందే బరిష్యరింపం 

బడినది, 
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ఈ రీతిం గలవా శీలురైన భిక్షులను తెలివికి చెచ్చుట 

కుపాసకులు వారెని బహివ్మ్క-కింప వలెననియు - వారి చి త్త 

వృత్తులు శుద్ధమైన కీచప వేదో యొక రీతి వారి కలంతలు 

దొలంగింపవతె_ నపియు-సూచించుట కే “మహో వగ్గము” నం 

ద్ కథ 'జేక్చుం బడెనట్లు చదెబియును. సిజమునకుం జిన్న 

చిన్న కొట్లాటల కొక పెద్ద సంఘమువై విపరీత పరిణామము 

లను గల్తీంచు నుతటి థ్ర_క్రి యుండునా * 

భితుణీ సంఘ సావన 
ల) 

భితుణే సంఘ స్థాపన విషయము “చుల్ల వగ్షిమున 
జెప్కం బడినది. డాని నారాంక మిడి 

భగవానుడు “గవిల వస్తువు నందు 'న్మి గోధా రా 

మమూన నుండెను. అపుడు మహో |పజాపతి గోతమి భగ 

వంతుని సమాపించి ోభదంతాొ ! మో సం పడాయ మందు 

లే సన్వసించుట కవకాశము తేజా !” అవకాశము 

గలిగింప వలెనని మరాను సారులు మనపి. జేసెను. మూండు 
సారులును భగనంతుండు సమ్మతించిన వాండు గాండు, 

ఆయన యట నుండి “వైశాలికి వచ్చి నాయడు మహో 

[పజాపతి గోతమి దన శేశములను ఖండించికొని దనవలనే 

యున్న గొంతమంది లతో భగవంతుని వెన్నాడి 

“వె కాలి కే తెంచెను. నడకతో నామె కాళ్ళు వాచియుం 
డెను. అంగము ధూళీ భూసరితమై యుండెను. ముఖము 
కాంతి దప్పి యుండెను. ఆనందు డామెను విచారించి 

“యామె హృదయ భార మేమిసి యడిగెను, ఆమె యన్నది: 
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ప ద్ద ధర్మమందు శ్రీలు చేరుటకును, (బైవ జ నాశ 

యించుటకును, భ్ వాను(డు సమ్మతీంచుట చేదు. ఇంక 

నాకుం జింత గాక సంతస మెట్టుండును¥” ఆసందుం డామె 

నచ్చటనే నిలిపి బుద్దుని సమిోపించి “తలు సన్యసిం 

చుట కథిశకార మోయ వలసినదాసి _బార్జించి నాండు. 

అతండు *గాదినెను. అపు డానందుండన్నా డు. “ఛభదంశకా! 

తధాగతులు వివరించిన ధర్మంస|పదాయమం దొకానొక 

య భికుణిమై “సోత ఆప త్రిఫలముి “స సకృ చా గామిఫలముి 

“అనాగామిఫలముి “య ఒర్పత్సులముి స పనిని సాధించుటకు 

శ్రక్షమగునా! లేడా.” భగవంతుడు బలికెను. “'శక్షమగును” 

ఆనం:- అశ్టైనచో మహో పజాపతి గోతమి త భ్రగతించినప్పటి 

నుండి తమకు బాలువోసి పెంచి వెద్ద జేసి నది గడా! ఆమె 

ఏనతిని విారంగీకరెంచి, శ్రీలు సన్యసించుట కథికారమిోా 

వలను.” 

భఛగవంతుండ నెను : “మహో (పజాపతి నోతమి నేను 

జెప్పుంబోన్ర నెనిమిది నియమములు (అట్టగుపుధమా) జక్క గం 

బాలించిన-చో శ్ర సన్వసి సించుటకు నా మాటే పల ఆఅటబేదు. ఆ 

నియమము లివ్ 

1. భితముణి సంఘమం డెన్ని సంవత్సరము (న్నను 

న్నయనక _బెద్దయనక సర్వ్యభిక్షవుల కామె నమస్మ-రింప 

వలను. 

2. భిమువులు లేని యూరియం డామె వసింపరాదు. 

* ఈ వాల్లుఫలములయొక్క వివరణ మీప్రకరణమందే టై నరా 
నున్నది. పు: 1/8 చూ, 
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5. పతృముదినములకు వైన యుపవసించి గాని, ధర్ప 

దేశమును వినుటకుగాని, యువనై నవచ్చినచో- యబూా రెండు 

సన్ని వేశములందును భితుసంఫఘమును విచా3ంపవ లెను. 

ర్త చతుర్మాసముల యనంతరము భితుసంభుము- భిక్సుణే 

సంఘము “బవారణి + మొనేెంపస లెను. 

5. వభికుణిముండి సంఘావ చేపమైన యావ త్తి భటిలైనో 

యామె 'రెండుసంఘుములమండి ఇదునై దు దివసములు “మాన 

_తమును * ;గహింపవ లెను. 

6. "రెండువక్షము అభ్యసించిన తప శాత యట్టి తరుణ 
భికుణుకి రెంశుసంఘములు *నుపపంపది నీవ లాకు, 

7. వకారణముచే గాని భికుణి-భికుకుని నిందించుటకు 
వెలు లేదు. 

8. భికుణి- ఖికువ్రున కుపచేశింపనాదు. భికు వ్రుపచేశింప 

వచ్చును. 

ఆనందు6 డి యొనిమిది నియమములను 'గోతమి” కెజీం 

గించెను. ఆము వీనిని బాలించుట కంగీకకెంచినది, వీనికైని 

కథ *యంగు త్తరని కాయము” లోని 'యట్రకనిపాతి మం దు 

న్నది. [ప్రజాపతి గోతమికి సన్యా సమునకు సమ్మతి యొసంగిన 

వీదప గాతముం డానందునితో ననెను. “ఓయీ! యానండా ! 
మన ధక శ్రపినయమందు (లకభి కారము "లేకున్నచో 

+ తనదోషమును జప్పికొనుటకై సంఘమునకు వినతిసేయుట. 
“బౌద్దసంఘాచా సరిచయి పు 24.26 చూ: 

* సంఘసంతోషమునకై విటోరమునకు బైటనుండి రాత్రులు 
గడపుట బౌద్దసంఘాచా పరిచయ పు. శ? చూ, 
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నీధర్శము (బహ్మచర్యము 'వేయివర్ష ములుండేెడిది. నేండు 

క్ బవేశించుట కధి కారమిచ్చితిమి. అందుచే సధర్శమైదు 

నూజువర్ష ములు మూతమె మనగ లదు. 

వై కథయంతయు వినయమందు గలదు, “అంగు త్తర 

నికాయముిలోం గూడ నస్తేయున్నది. అయినను పంపరు 

ధర్మము లెస్మిదియు నెవరో దర్యాతివారు రచించి యారెంటి 

యందువు జొనివియుందురని నా యూహ. కారణ మేవున 

వినయనియమములు రచించూటక భగవంతుం డేపద్ధతి నవలం 

వించుచుండెనో డాని కీ 'గురుధర్శరచనా పద్ధతి” గేవలము 

ఫన్న ముగ. నున్నది. 

బుద్ధభగ వానుండు “వరంజూ యను వల్లెకడ నుండెను. 

అపు డా పల్లెకు జుట్టు పట్టుల గలవు వ్యాపించినది. భితువులకు 

వసింప6 గష్టమయ్యెను. సారిపు తుం డా విషయము బుద్దునకు 

మనవి జేసి - భికువుల యాచార విచార సంబంధమై గొన్ని 

గట్టుదిట్టముల నొనర్చు వేడెను. భగవంతు. డుత్తర మిచ్చి 

నాండు “నారిపుతా! నీ వూరకుండుము. నియమములు రచింప 

వలసిన యవసరము “'తధాగతునకులి జక్క_గాల దెలియును 

అది యాతని యక్క_-అ. సంఘమునం బెంతవరకు బాపాచా 

రము _బ వేశింపలేవో యంతవరకుం ద న్నివారక నియమ 

- నిర్యాణము బుద్ధుం డొనరింపందు. "క 

బుద్దుని యూ వచనము | పగార మే, సర్భనియమ రచ 

నయు జరగియుండును. ఒకానొక భికుం డొక తప్పో - లేక్క 

పారపాటునో ధునరించె ననుళొందము. ఈ విషయము 

ఈ కబౌద్ధసంఘాచా పరిచయి పు 52-58 చూ, 
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బుద్ధుని జెవి కెక్కును. ఆగండు భితువులను జేర్చి యొక నియ 

మము నుప బేశించువు. డాని యర్థము భితువులకు 'జలియ లేదని 

బుద్దువకుం దోచినప్పు శా “సు త్రము” నాతండు వివరించును. 

మహా పజాపతి గోతమి విషయమందు మాత మో 
పద్దతి యుల్ల ౦ఘింపం బడినది. భితుణి సంఘమం 'దేబేని యొక 

వోసంగు గన్పించిన ప్పుడే 'గురుభర్మములు” రచింప వలసి 

యుండెను, కాని మొడటనే మూ నియమములు ' వారితలపై 

రుద్దుట విలతణమైన సం పదాయము. దీనినిబట్టి నాకు 

దోచున డిడి. “భితువులు సర్యాధికారములు దమ చేతులం 

దుంచుకొనుటకై- యీ ధర్మములను రచించి, తరునాత 

“యంగు తత్తర నికాయముి నటు జొనిపినారు.” 

'వినయవిటకముిన కన్నను సుత్త వీటకమూ (చూచి 

నము. కాని దానియందుశసాడ నన్ని సు 'త్రములును "గేవలము 

| బాచీనములుగ వే దోచుట లేదు. కొన్ని యితరులు జీ జొస్పించి 

నవియు నున్నవి, వానిలో సిదియొకటి యని నా యఖ్మిపా 

యము, శః పూ॥ మొదటి శ తాబ్బముననో, లేక శెండన 

శ తాబ్బముననో “మహాోయానపంథి గొప్పు! పథ  జూపినది, 

అప్పు జెవి రచింపబడి యుంకును, మహాయాన మందు సద్దర 

మనంగా స్థవిరవాది పంథ, “భిక్షు ణీ సంఘస్తాపన చే ధర్మ 

వినయ నునూటు వర్ష ములు మూతమే యులేకును. త ర్యాత 

నెక్క-డ బట్టినను, మహాయాన సం (పదాయములు వ్యాపించు” 

నని యీ సుత్తకారుం డొక భవిష్య ద్వాదమును చేవదీసి 

నాయడు. ఆ జెస్యముం జెప పట యే బుద్దుని తరువాత నేనూణు 

వర్ష ముల క్ష సూత్ర త్రములు రచింపబ డెననుటకు హాతువ్స, 
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భారతవర్ష మందు. దొట్టదొలుత భికుణే సంఘమును 

బుద్ద్ధుంజె స్థాపించియున్న చో ఏ యెనిమిది గురు ధర శ్రములు 

నల్వ-స్యల్పముగ నివిపహాసములలోనికి దులసూపి యుండెడివి, 

కాని, వ స్తుస్థితి యట్లు లేదు, బాద్గమున కొకటి శెండు శతా 

శాలకు 2 మురేజే జె నము, నుజికోన్ని సం పదాయము లుండి 

నపి వానిలో? 'బెద్దపె ద భికుణ్ సంఘములుండెను. శొం 

దణు వ్రేలు విదువీ ముడులు గూడ నుండిరి, (పక్ట"వతుల 

కును గొటవతేదు. ఈ విషయము “పాలీ భాషలో నేక యెడల 

వచ్చును. వారి పద్ధతి ననుసరించియె బుద్ధుండు భికుణ్ సంఘ 

పనమున కై బవ _ర్రించను, గణసతోక రాజ్యమందును 

నాత్ర కొ త్రగ నెలకొన్న. “యేకసతాకము” అందు6 గూడ 

్రీలెంశయూం గారవ ముంజెడిది. కనుక ఇితముణీ సంఘము 
యొక్క_ రతుణకొరకై విచ్శితములైన యీ నియమముల 

నేర్పరుపవలసిన యవసరమే లేదు. అశోకుని తరువాత సీ 
పరిస్థితి మారెను. మన బేశమువె యవనులు, శకులు, దం 

జె శ్రీవచ్చిరి. [కమ్శుకమముగా (గ్రీలగ "రవము తగ్గ తగి సమా 

జమందు వారికి వ్య_క్తిత(మే లేకపోయినది, ఆకాలనుందు భికుణీ 
సంఘమును గురించి యీ నియమములు బయలు చేరుటలో 

వింత యేమున్న ది? 

తరుణ(శ్ర మణు(డు _ రాహులు(డు 

భికునంఘము- భికుణీసంఘము సావీంపం బడిన తరు 
వాత, తరుణ _శేమెణులు- (శమణికలు, 'బ'వేశింప మొదలు 

వెట్టిరి. తొట్టతొలుత-బుగ్దుండు రాహులుని |గ్రేమణుని గావిం 
చిన కథ 'మహోవగ్గిము నం దున్నది, అది యిది;-ా 
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“బుద్దుడు గొంత కాలము రాజగ్భహ ముందుండి 

“గపిలవ స్తవ నకు వచ్చెను. అతం డచట ని గోధా రామ 

మందు వసించు చుండెను. ఒకనాడు భగవానుండు శుద్ధి "ద 

నుని యింటిముందటనే భికాటనము సేయుచు బోవు 

చున్నాడు. రాహులమాత యాతని జూచినది. ఆమె రాహు 

లునితో ననెను. ోరాహులా! ఆ పోవువాండు సీ తండి. 

అతనిని సమివించి, నీ చాయభాగ మడుగుము. పొము శ్ర 

తల్లీ మాటలు విని రాహులుండు భగవంతుని సమోపించి 

నిలచెను. రాహులుం డన్న్నాండు గ శమణా! న్ కీ సడ సుఖ 

కరముగ నున్న డా!” బుద్ధండు మానియై ముందుకు గద లెను. 

"రాసుులు6డు “నాకు దాయభాగమిమ్మ”నుచు జంటం దగిలి 

నాయడు. ఇర్వురును విహోర మును (బవేశించిరి. బుద్దునకు 

దాయభాగ మొసం బుద్దిపున్షైనె మో! సారిపుతుని బిలచి 

వంటనే రాహులుని (శేమణుని గావించెను. ఈ వృతం 

త్రము శుద్దొదనునికి రుచింపలేదు. చిన్నవయన్సులో నున్న 

వారు సద్యేసించినప్పుడు వారి బందుగపల కెంత దుఃఖ ముం 

డునో వివరించి చెప్పి, జిలుతే వారికి (శ్రమణత్వే మాయవలదని 

బుద్ధునకు విన్నవించెను. అల్పవయస్కు-లకు (న మణత్య మివ్య 

రాదని బుద్ధుడు శాసించినాయడు.” 

ఈ కథ చార్మి తకదృష్టి కాగటలేదు. దానికి కారణ 

ములు శెండు. 1. శుద్ద 'దనుండు గపిలవ స్తువు నందు గాపుర 

ముండ శేదు. ౨, ని గోథారామము బుద్ధుని యు త్తర వయ 

స్పున గట్టంబడినది.. ఆ సమయమున, రాహులు.( డల్ప 

వయస్కుడు గాడు, ఈ కారణములతో నీ కథ బుద్దుని 
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నిర్వ్యాణానంతరము గొన్ని శ తాబ్బముల తమువాత రచింపం 

బడి “మహావగ్గిలో జేర్పంబడి యుండును. 

బుద్దుండు రాహులునకు (శమణక దీత నొసలౌను, 
అపుడు రాహులుని వయసు యెడేండ్లు, అని “అంబ లట్టక 

రాహులో వాద సు త్రముియొక్క. యట్ట కథ యందున్న దది. 

ఇది నిజమని బౌద్ధులు నేటికిని నమ్మెదరు, బోధిసత్తుుం డిలు 

వదలునాటికి. రాహుల కుమారుడు జన్మించి సాడు 

గదా! అప్పుడు (శమణక దీకనాటి కా కుమారు జే డేండ్ల 
వాండగుట సంభవింపదు. ఎందు కనంగా నిల్లు వదలిన 

బా ధిసత్తుుం జే డేండ్లు దప మొన ర్చెను. తత్త్యబోధ గలి 

గిన వెనుక మొదటి చాతుర్మాస్యము “వారణాసి” యందు 

గడపినాండు. తరువాత భికు సంఘ స్థాపన కొక వర్షము 
బట్టి యుండు నను కొందము. అప్పుడు రాహుల కుమారుడు 

[శమణక దిక్షు “కొను నాటి "క్ర డేండ్ల వాం డగుట నాధ్య 

మగునా ! 

రాహులు నకు (శమణక దీత యటాసల బడినది. 
ఈ నిర్ణయము “సుత్త నిపాతము లోని రాహుల సుుత్తము 

నుండి యూహించుట యుక్తము. దాని భాపాంతరీకరణ 

మో [కింద నివ్వం బడు చున్నది, 

1. బుద్దుడు :- సతత పరిచయముతో నీవు పండితుల 
కవజ్ఞ సేయవా ! మనుష్యులకు జ్ఞాన ఖదొస్యతుని గాస్పింపం 
చేయుటకై యోగ్య సేవను నొనర్హువా ! 
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9. శాషులుండు వ సతత పరిచయముతో నేను బండి 

తుల కవజ్ఞ చేయను. మనుష్యులకు జ్ఞ జూన ఖద్యోతుని గాస్పిపం 

శేయుటే సద్యోదిత మైన చేవ యన రును, 

వైస్. జెప్పినది పాస్తావిక గాధ. 

ల్. బుద్ధుండు [పయ ఛాషణములతో మనసును గరగించు 

వాడా ! స్ప్ఫే పంచేం (దియముల పంచ కామోప భోగముల 

వర్జించి యింటి నుండి గదలుము, దుఃఖమును నాళీన 

నర్సికొన్న వాండవు గమ్ముు. 

ఓ. కళ్యాణ కరులైన మి (తులతో మెలగుము. మనస్సును 

గలంగించు-క్ల్లోలములు తేని యేకాంత స్థానమందు వసిం 

పుము. మితాహారెవి గమ్ముు. 

5, చీవరము, విండపాతము, పెషధము, శయనాసనము 

పనికై తృపహ్పను థరింపకుము. పునర్జన్మ నందక ము. 

6. వినయము యొక్క_ నియమమును సంయమముతోం 

బాలింపుము. పంచేందియములకు లోంబడకుము. యకా 

సతి యుంచుకొము. ద పు మందు స్ప 0 క్ వైరాగ్య పూర్గుండ 

వగుము. 

7. కామ వికారములచే మిశితము లైన శుభ నిమి 
sam 

_త్రముల వడలి “పెట్టుము. ఏకా, (గత, సమాధి, వీనిని సంపా 

దించి పెట్టు నకెభ నిమి త్త త్రము మాటి మాటికిని భావిం 

వుమునే. 

(ర పళ భావన గుటంచి “సమాధి మార్గ ప, 49.68 చూ 
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8, నిర్యాణమును భావింపుము. అహంకారమును. వర్టిం 
పుము. అహంకారమును నాశన మొనర్చననే నీవు శాంతిని 

బొంద గలవు, 

ఈ విధముగ బుద్ధభగ వానుండు బె గాధలను రాహు 

లునకు మాటిమాటి కుబోజేశించుచుండెను. 

'సగటూోికు బై గాధ లెనిమిది. వానిలో నొక్కటి 

రాహులుని యు త్తరము. మొదటి గాధలో బండితునిగురించి 

పస్తావించి నాయడు గదా బుద్దండు ! ఆ పండితుడు సారిపు 

త్తుండే యగునసి “యట్టక ఖ = కారుని” యభి పాయము కావ 

చ్చునుగూడ. రాహులుండు జిలబుతవాండుగ నున్న ప్పుడే 

బుద్ధభగ వాను డాతసిని సారిపుత్తుని ప్యువెతణ। కింద 

నురేచెను. మజ-మొుక్ టి రెండు వర్త ములు గడచిన. వెనుక 

రాహులునకు బై యుపచేశము తొసంగి యుండును. ఎందు 

కనగా నా 'సుత్తమున |బస్తావింపంబడిన విషయములు గవ 

లము జిన్నమపిల్ల వాని కర్గమగునవి గావు. రాహులుండు [శమ 

ణఅకుండు గాకముంచే “సవ్ర గ్రోద్ధాపూర్య్ణకముగ - గృహము 

నుండి వెడలి దుఃఖముల నాశ మొనర్బువాండవు గమ్ము.” 

యని యుపదేశమిచ్చుట బొసంగదు గడా? 

(బ్రాహ్మణ కుమాదులు గురుగ్భవాములకు వెళ్ళి వా 

(బవ్మాచ ర్యా పూర్వక మైన వేదాధ్యయనము గావింతురు. 

పిదప దమ యఖిరుచి ననుసరించి గృవాస్థా శమమా, దప 

న ఎర్యయో యారంభింతురు. అటువంటి పద్దతి యే రాహులుని 

యెకశూడ జరగియుండవలెను. రాహులునకు6 గొంత జ్ఞాన 

మేర్ప్చడవలెనను నుథ్రేశముతో భగవానుం డాతనిని సారిపుత్తు 
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నకు సాథన పరచి రసుండును. బ్రహ్మచర్యము నవలంవింప 

నిది - రాసహుబునకు సాకెపు త్రువెతో నుంకుట బాసంగదు 
గదా! వయస్సు వచ్చిన తకువాత నాహుబు6కు గహనా 

శేమమున |: బవకించుశమోా యని తలంచి బుర్జుం డాతనకి 

బై యుపచేశ మొసంగినా(6కు. ఈ రాహు ౨ుని ప్పేతాంతము 

నాథావముగ డీసికొని ని 'మహోనగ్గి కారుకు (శమణక వృతాం 

తము వి సృతమెన కధలుగా బెంచి | నాసెను. 

బుద్దుని జీవితమందు - అల్పవయస్సున - సంఘమున 

జేరిన శమ వేణకులు జాలవొద్దిమంవె. ఇతర సం పదాయముల 

నుండి - చే పర: వాదకులు వౌద్దనంఘుము 5 జేపదు5ో -వారు 

నాలుగు నెలలు "బూర నేవి చేయవలసి యుండెను. (శమ 

ఆకుల విషయమం ద్ యావార మింకోను యెక్కువయ్యనని 

దోచును. 'కిఘనికాయిమందు 'మహేసీహనాద' ను త్తము' 

కడపట నొకగాధ యున్నది. కాశ్యప పక్కి వాజకుంకు. బిక్కు 

సంఘమున జేక నిచ్చగిం చెను. అపుడు భగవానుం డాత నతో 

“గాశ్యపా ! యీ సం పదాయమునందొక నియమ మున్నది. 

ఇతర మార్హములనుండి యెవలై నను లా దీనియందు జేరం దం 

చినచో - వాగు నాలుగు నెలలు “బూర సివి "నేయవ లను, 

ఈ నాల్లునెలల తర్వాత వారివి బొద్ధభికువులకు ప శ్వాసము 

౫లిగినచో వానికి *ఉబ వడి నొనంగి- సంఘమున "జేర్చి 

కొ”ందుకు. ఈ నియమమున కపవాద స్యూతమేదడియు లేదు” 

(35) 
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కాశ్యపుం డశ్తు గాని మ్మన్నా౭డు. నాలుగునెలలు 

గడచెను. భిత్వప్రుల కాతని వె వై నమ్మకముగల్దీనది. కాశ్య పుండు 

బొాడ్గభి మ్ వై నాయడు. 

(శమణక సంస్థయొక యధిసృద్ధి 

| శేమణకుల సంఖ్య- బుద్దుని. ' పరినిర్యాణా నంతరము 

(బ్రహ్మాండము వృద్ధి జెందెను, నడకుం జిన్నతనమున (గోము 

ణకు భికులై నవారీసంఖ్యయే యెొక్కు-వై పోయినది. దీనితో 

నవేకదోపములు గలి7ను.. బుద్ధభగ వొనుండు- యాతని 

(పముఖశిష్వులు యెవరికి సంఘదీజీ నొసంగిరో వా రెల్లరు 

(బపంచానుభ వ మీంతకుముంచే గడించికొన్నవారు. దాని 

లోతువాతులు గహించినవారు. వారి మనస్సులు, మరల 

లోకమువై పు బకువెత్తుట సులభసాధ్ష్యముగాదు,. కొని జిన్న 

తనమునం బే సన్య్యాసదిత, నిచ్చి [(పప౦ంచమునుండి యెవరిని 

బె టికిలాగిరో, వారి మనస్సులు సంసారమువై పు బరుగికుట 

సవాజమే. అయినను, బాహిరముగ, _బాపంచికములై న 

పనులొనళ్ళ్బుటకు వారికి భయము. ఆంతరిక ములై న మనస్సుల 

నెవ్వరు సూతురు ? 

వారిలో మానసిశచోవములు దిక్కు. లేనన్ని బెర7ను. 

బా సిక సంఘము ల_స్తమించుటకు. గిస్న్ని (పముఖ కారణ 

ములున్నవి. వానిలోగూడ నిద (ప్రధానమైనది. [శమణకుల 

వలెనే (శ మణికల సంస్థలుగూడ బెర7ను. (శమణకు లెప్పు 

డును భితుుల పర్యవేక్షణ క్రింద నుండెను వారు. (శమణికలు 

భితముణీసంఘముల యా శమమునం దుండిరి. 

4 ల 
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[(శావక సంఘములయొక్కు నాలువిభాగములు 
"త 

బుద్దుండి భితుసంఘమును నాల్లు రీతులుగ వింగ డించెను. 

ఆ విభాగమందు=| శమణకులు, (శమణికలు చేరలేదు. దీనిని 

బట్ట బుద్ధుండు జీవించి నహడు ఏకిసంఖ్య జాల తక్కు_వయని 

తోచుచున్నది. భికవులు, భికుణిలు, ఉపాసకులు, యుపాసి 

కలు యివిమా। తమే బుద్ధుండొనర్చిన శావకసంఘ భేద 

ములు, 

భికు సంభుముయొక కార్యక లా పము జాల పెద్దది. 

దీనిలో సంచేహాము లేదు. కాని- భికుణిలు, నుపాసికలు ప్రి 

జవాబుడారీకూడ జిన్నదిగాదు. ఏరు భికుసంభుముయొక ,- 

యభ్యున్నతిని బువ్క-లముగం బెంచినట్లు “దిపిటక వాబ్బు 

యము నం దవేక సాత్యుము లున్నవి. 

ర్ “na 
అ పరిణతి © స 

చ న్నా గ రీ కు a ము 

బుద్దుని ధర్భ్మమార్హ మందు యీ పురుములకు బెద 

లేదు, వారికి ధర్భనాధనమందు బుకుముల కున్నంత *హక్టు ౦’ 

డెడిది. సోమా భికుణి మారునితో నొనర్చిన యో సంవాదము 

విందము గాక! 

రెండు యామములవేళ “సోమా” భికుణి [తావి 

దగ్గరి “యంధ వనములో ధ్యాన మొనర్నుటకై . గనార్సు 

న్నది. అపుడు మారు డామెకడ కగుదెంచెను. మారు 

డన్న్నాండు. 

“య న్తం ఇసీహి పత్తబ్బం ఠానందు రభి సంభవం 

నతం ద్వంగుల పజ్ఞాయ సక్కాపప్పోతు మిత్టియా” 
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“నిర్యాణము బువులేే బాందొటకు సాధ్య మైనది. 

అది యత్యున్నలే మైనది. దానిని యు బాందుటకు 

సాధ్యముగాదు.” 

సోమా భికుణి మారున కీ [కింది యు_త్తర మిచ్చెను. 

“ఇల్లి భావో, కిం, కమిరా చిత్తంహి సుసమాహితే 

ఇాణమ్ల వ తమానమి నమ్మా ధమ్మం విపస్సతో 
యౌ అతి యౌ 

యస్స నూన పియా ఎవం ఇర్థాహం పరిసోతివా 

కించి వా పన ఆస్క్మీతి తం మారో వత్తు మరహతిే” 

“ది తము సుసమాహితమైనప్పుడు- జ్ఞానము వర 

మానమైనపుడు-ధర్ముము నటుల యత్నించు వ్య క్ర! పుల్వే 

మెట్టు బాధకము! ఎవ్వరికి సను శ్రీ యనిగాని- బురుషుండ 

ననిగాని- నేనిట్టి వాండననిగాని యహంకార+ మున్నచో 

వారి కడ శేగి నీమాటలు జెప్పుము.” 

తన్ను “సోమూభితుణి యోడించిన దని తెలిసికొన్న 

మారుండు విన్న నై న మొగముతో నటనుండి వెడలిపోయెను. 

ఈ సంవాదము గావ్యమువలె నున్నది. కాని- బౌద్ధ 

సంఘమున శ్రీల పరిస్థితి యెట్టిదో, దానిని స్పష్టముగ. 

జూపించు చున్నది. 

* బిర్టుణీ సంయుత్త్మ సుత్తము 2, 

+ ఆహంకారము మూండు రీతులు, (1) నేను శ్రేవుడ ననెడు 

మానము, (2) నేను సదృశుండ ననెడు మానము, (శ్ర) నేను హీనుండ 

ననెడు మానము, విభంగము (P.T. 5) పు: 846 మజియు 38538, 
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నిర్వాణమారమందు [(శావకుల నాలుఖేదములు 
(స a 

నిర్యాణ మార్షమందు శావకులలో నాల్లు ఛేదము 

లున్నవి. అవి-'సోతాపన్న-సకడాగామి-అనా గామి అరహోి 

యనెడునవి. “1, సక్కాయ దిట్టి 2 లిచికిచ్చా 8. శీలబ్బత 
పరమాసిములు, నాశ మొనర్చి కొనుట దొలుతటి స్థితి 

యగును. *సక్కాయ దిట్ట” యసయగా నాత్శభిన్నమై నిత్య 

మైన దనెడుద ప్రై. “విచికిచ్చ' యనంగా బుర్ధుం డుం -ధర్నము- 

సంఘము ఏనియందలి యవి ౪ఇస్యసము . శిలబ్బత పరామాసి 

యనంగా, స్నానాదిక | వతగులు- నుపవాసములు- ఏనిచేత, 

ము_క్టి గలుగు ననెండు “విశ్వాసము. ఈ మూడు బంధములు 
నాశ నమైనచో నట్టి (శావకుడు *“సోతాపన్నుండు. ఆ మార్ల 

మందు వాండు దిరముగానిలచిన “సో తాపళ్థి ఫలట్టుల గడ గును. 

కామ వాసనలు నశించి, (కోథ బంధము శీధిలమై 

యజ్ఞానము దక్కు- వై నచవో నా 7 వకుండు. “సకడాగామిి. 

వాం . డాస్ట్రితియం'దే స్థిరుడ్రైన “సక దాగామి” ఫలట్టుండు. వైసి 

చెప్పిన య యెదు బంధములు సంపూర్ణ ముగ వీడిన (కావకుం 

డనాగామి. ఆమార్లమున స్టరమైనవాండు ' అనాగామి ఫలట్టుం 

డు.” రూపరాగ ములు-అరూ పరాగ ములు-మానము-ఉిద చృ- 

అవిద్య-యో యదు సంయోజనములు, నాశన మొనర్చి 

కొన్నచో వాం డర తుండు. రూప రాగమనగా (బవ 

లో కాడి వాపి కి క కైయిచ్చ; అరూప రాగమనుటకు రూపము 

లైన చేవ లోకముల. బొందు నాశ యని యగము. రూప 

మనగా నహాంకారము. (భాంత చితత 'ఉద్ధచ్చ* “అవిజ్ఞాయే 

నాన 

* ఫలను6డు; 
ఫ 
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యవిద్య; అర్హ్హతుని స్థితి యంచే స్థిరము? నున్న వాండు 
“అరహాఫలట్టుండు. ఈ రీతి (శావకులు నాలుగు లేక యొని 

© 

మిది భేదము లౌదురు. 

_చ్మిత- విశాఖులు గృహస్థులు. వీ రనాగాముకై రి, 
ఆనందుడు భితువు. వ్రత గు బుద్దుని "కాలమందు. గేవలము 

“సనోతా పన్నుకు” మాతమే యయ్యెను. “నేము” “ఉత్పల 

వర్ష మొదలెన ప్రీ *లర తలము నంది కొనిరి, అనంగా హా a రా “వొ షో 5 
నర ( రీ తేంము ర మి నిర్యాణ మార్షమందు నాంగి వోవుటకు క్ 

గాని, గార్హస్థ్యము గాని యడ్డంకులు గావనియే గదా! ఎవాథి; డ్ 

సంఘము యొక్క (పతిష్ష 
© 

“బుదం సరణం గచ్చామి 
అ 

ధమ్మం సరణం గచ్చామి 

సంఘం సరణం గచ్చామి” 

ఈ మూంటిని శరణ గమన మందురు. నేటికిని 

బొద్దు లీ “శరణ గమసిమును బలుకుదురు. ఈ పరివాతి 
బుద్ధుని కాలమండే మొదలయ్యెను, 

తన ధర్న భార మంతయు బుద్ధ భగవానుడు 
సంఘమునశకే యొప్పించెను. ఈ విషయము జా గత్తగ 
గమనిపం దగినది. ఈ పద్దతి యే ధర మందును. లేదు. 
వను, క్రీస్తు “కష్షపకుచున్న జనులారా! భారా! కాంతు ఛై న 

జనులారా ! మో రందటు నా కొడకు రండు. నేను మికు 

విశాంతి నిత్తు ననెను.* 
Mra వలనా శ నచ ణు వామ చి జ నాచు లా n nn చవ జ నామా యాని మోమున nm 
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కృష6డు భగవదీతలో_ 
అ ౧ | 

“సర్వ ధర్మాన పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వజ! 

హం త్యా సర్వపాపేభో $ మాక యిష్యామి మావచఃి* 

“సర్వ ధర్మములను పరిత్యజించి నన్నే శరణు 
బొందుము. నిన్ను సర “పాపములనుండి విము కుని జేయుదును. 
శోకింపకుము !” 

"కాని, బుద్దుని బోధయ వేతొక తెజయ. ఆయన 
“సిన్ద్ర బుద్ద ధర్మమును, సంఘము నా _శేయించుము. న్ 
యొక్క పర శమవే సర్వ దుఃఖములును నాశన మొనర్నుము. 
లోక దుఃఖముల దగ్గింపుము. 2) 

పపంచమందు సుజ్ఞానులు లా నీలవంతులై న సే పురు 
ములను గొప్పసంఘముగ చేక్సి - వారిని మన మాశయించి 
నచో-దూఖపినాశము యొక్క మార్షము సుగమముగాచా //1 

సంఘమె సర్వ్యమున క[గగామి 

బుద్ధుండు భితముసంఘమున కర నాయకు నేర్ప్చాటు 
నయ లేదు, బుద్ధసంఘ మంతయు గలిసి _ సంఘ కార్యములు 
గావింపవలను. ఇచే యాతని నియమము. “సక సత్రాశ రాజ్య 
పద్ధతి" లో. బుట్టి పెరిగిన జనులకు బుద్ధుని యీపద్ధతి వింతగ = 
గస్పీంచుటలో నాశ్చర్యము "లేదు, 

బుద్ధుండు నిర్యామందిన కొద్దిరోజులకు జరిగినవృ త్తాం 
తము, అపు డానందు౭డు రాజగృపహూమం దుండెను, (దత 

సో భగవస్శత; ఆ 16; ల్లో 66, 
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నుని వలని భయముతో నజాతశ్యతుయ రాజగ్భపాము కోట, 
కొత్త తడములు 'చౌగుపషణుచుట కుషకమించినాండు. -ఈ 

కార్యము 0 పక మోగల్లాను న కొప్పింపంబజడెను. ఒక 

నాం జాయుష్ముంతుడై న చయానందుండు రాజగ్బ్భుహమునందు 

భితుకె వెడలినాండు. కాని ఇితూటనమున కింకను సమ 

యము గాజేదు. అతడు మోగ్గల్లానుని సమోాపిం చెను. మో 

ల్లాను డానందున కాసనమువేసి, దాను [కింద నధివసించెను. 

వా రిర్యురి కీ సంవాదము జరగినది. ' 'బుద్దభగ వానునితో 

సమానమైన గుణములు గల భికువు వేతాకడున్నా డా?” 

ఆనందు.డు:- లేడు,” 

ఇంతలో “వస్పకార _బాహ్మణుల డచటికి వచ్చెను. 

ఆతడు మగధ చేశ _పముఖ మంతి. ఏరిర్యురికి జరగిన సంవా 

దము నాతంకు విచారించి దెలిసికొని యానందు నిట్లు | పన్నాం 

చెను. “బుద్ధులు బరినిర్యాణమైి గడా ! వారు చరొక్కని 

దమ స్థానమున కెన్నికొ నలేడా ? ఎన్నికొనకున్న చో భికు 

సంఘ మెవ్యరిన శరణు జొచ్చుట + 

ఆనందుడు :- వా రెవ్వరి నన్నుకొన లేదు. 

వ! _బాహ్మణుయడు: - తమ యనంతరము దమ స్టాన 

మాకమించుట కై యర లెవ్యరైన నున్న్నారని బుద్ధునకుం 

దోపకేదా* 

ఆనందుండు;- తోపఖేదు. 

వ॥ (బాహ్మణుండు:- అసైనవో నీకుంగాని భికసంఘ 

మునకు గాని నాయకుండెవ్యడును చేండన్నమాట,. మతి 

యా సంఘ కార్యము లెట్టు సమ గముగ జరగును? 
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ఆనందుంకు:- మా కెవ్యంకును నాయకుడు శేండని 

భావింపకుము. బుద్దభగ వా నుం చరణ చెన వినయ నియమ 

ములే మా నాయకండు. ఎప్పుడ. న కాక, -దోం చజేంన-ో 

వారందడు నియమములను 'దమలోందాము విభారెంచి 

కొందును. మా ఖికవులలో నెవంజేని మొక నోష మొనర్చి 

నపుడు - జా౭డే దనతప్వును “తలియబరచి [పాయన్చిత్త 

'మొనక్చికొనును ... ... =... అన్తే యెవండేవి యొకభికువ్రు 
శిలాది గుణములచేత సంపన్నుండై నచో, నతనిని మేమండటు 

గలసి యభఖినందలతకుము. గారవింతుము. 

వస్సృ కార _బావాగ్తణుం డజాత శ; (తుని మం టి. ఎవం 

డన నొకండు సర్యాధి కారె తేనిది “రాజ్యవ వ్యవస్థ సరళముగ 

జరుగుట సాధ్యము. గాడని యాతని విశ్వాసము. ఒక వేళ 

బుద్దుండు డన స్థాన మె వ్యరికి నేర్చాటు సేయక పోయినను- 

దకిోన భికులై నను జేరి యొక న్న కి నాస్ట్రానమున శెన్నికొన 

వలెనని యాతని తలంపు. కాని యిట్లి సర్వాధికారి లేకయే 

బుద్ధుని త ర్వాతలహాడ సంఘ కార్యములు సరళముగ సాంగ్ 

పోయొనవి. దీనినిబట్టి బుద్దుం జేర్చాటుశే సేసిన సంఘరచన 

సమరమెన దనుటకు సంజేపో సంప బని చేదు, 
డగా 





ర౦డవ భాగము 



అనుక్రమ ణ్ 9 

దడవ (వకరణము లా ఆత్మచా దము 

ఎనిమిదవ |పకరణము - కర్ణ యోగము 

తొమ్మిదవ (పకరణము యా యజ్ఞ యాగములు 

పదవ | పకరణము - జాతి భేదము 

పదు నొకండవ | పకరణము - మాంసాహారము 
పం; జెండవ (పకరణము - దినచర్య 

ప్రీ 29 పరి౪ష్ట భై వాగము - మొదటిది: 

“గాతమ బుదుని చరితలోం జొచ్చిన 
థి 

“మహాపడాన సు త్తి ఖండములు 

పరిశిష్ట భాగము - రెండవది:— 

“వజ్జి రాజ్యము యొక్క యభ్యున్నత్సికె 

యు నియమములు 

పరిశిష్ట భాగము - మూ.ండవది;-- 

“అశోకుని ఛా బూ విలా, లేఖము - దాని 

యంచు నిరి షము లెన సూ[తములు” 
దట జ 



ఏడవప్రకరణము 

ఆత్మవాదము 

ఆత శ్రవా దులైన (శమణులు 

నివాప ను_త్తమునందు బుద్ధ సమకాలినులై న శమణ 
(బాహ్మణులు నాల్లు తజంగులవా రసి చెప్పం బడినది, 

ఈ విభాగము స్థూలముగ మా|తమే. వారిలో మొదటివారు 

సపోమపాయులు. యజ్ఞ యాగ కరణాక తత్పరులు. సోమ 

పానమున గలడు సుఖముతో శే మో కము లభించు ననెడు 

వాదు. బుషాలు, మునులు రెండవ తెగవారు. పీరు సోమా 

పానమును విరసించిరి. అడవులలో నివసించిరి. కఠినతర 

తపశ్చర్యను సాధించికి, వీ రశ్లే యడవులలో. జాల కాలము 

నిలువలేక పోయినారు. మరల జనత లోనికి వచ్చి = యా 

సుఖమునే యాదరింప దొడంగిరి. పరాశరుండు, బుష్య 

వృంగుండు మొదలైన వారీ తెగవాశే. మూండవ పద్ధతి 

వారు (శమణ _బాహ్మణులు. పల్లెల చుట్టు పట్టులనే నివ 

సించుచు మెలంగు చుండిరి. విరు మితాహోర భో క్తలు, కాని, 

యాత్మ వాడానుర కులు. ఆత్మ శాశ (తమా! గాడా! 

యను-పనిలేని నిరంతర వాద పరంపరతో వీరి జీవితములు 

గడచెడివీ. అగుటచే ఏరును మారుని జాలమునకుం జెిక్కి-న 

వారే. బుద్ధ భగవానుం డీ యాత్మ వాదమును వదలి పెట్టి, 

తన తత్యమును సత్యముననుసరించి నిరి డం చెను. కనుక షీ 
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బౌద్ద (శావకులు మారుని వలలో6౬ జిక్కికొన చేదు. ఏరు 

నాల్లవ తెగవారు. 

బుద్ధుం డీ యాత్మవాదమును చెందుకు వదలి వెశైను? 

ఈ విషయమును విచారించుటకు ముం డా కాలములోని 

యాత్మవాదము యొక్క- విఖేదము అేవో తెలిసికొనుట 

మంచిది. బుద్ధుని కాలమందు 62 (శేమణ పంథ లుంజెనని 

మూండవ (పక రణమున జెప్పికొంటిమి. వానిలో నేది గూడ 

నాత్మవాద జాలికనుండి దప్పించి కొన్నదిగాదు. ఈ యటు 

వది చెండు [(శమణపంథల మార్షము లెట్టివో డెలిసికొనుటకు 

మన క్రీనాండు సామ గీసంప త్తి లేదు. కాని - వానిలో ముఖ్య 
మైనవి యాటు. పీని వివరములు “పాలీ భావలో నక్క. 

డక్కడ గన్పడును. వాని సాయముతో నితర |శమిణ 
(బాహ్నణుల యూత్మ్మవాదపుం దెకువులు, కొంతవణకు మన 

మూహింపవచ్చును. 

ఆ కియావాదము 

ఈ యాజిటిలో న కియావాదము మొదటిది. దీని 
పురస్క-_ర్హ పూరణ కస్పపుండు. ఆ వాదముయొక్క._ సారాంశ 

మిది. “ఒకం డేమివేసినను; జేయించినను చాపము తేదు. మరి 

యొకని నజుకినన్తుు నజకించినను, గష్టము గలిగించినను, యిత 

రులవేతం గలిగింపం చేసినను, శోకము నొసంగినను, మజియొుక 

నిచే నితరునికి గలిగింపం చేసినను - దీనిలో నేపాపమును లేదు. 
[వాణులనుం జంపుట, యింటిదోకిడి, దొంగతనము, చారి 

దోపిడి, పరదాధగమనము, యసత్య భాషణమ్ముు యివి డాన్లు 
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చేసినను- జేయించినను గూడం చాపము నున్న. తీశ్ష భార 

గల యొక చ్వకము - యొకానొకని మాంసము గోసి కుప్పలు 

వేసె ననుకొండము. లేక |బపంచమునై నున్న యన్ని 
(పాణుల మాంసమును గోసి కొండలు వేసె ననుకొందము. 
దానిలో దోవ. మువరిడి? మనుష్యుయ గూడ నం శే. గంగా 
నదియొక్క_. దతీణ తీరమునకు వెళ్ళి, యచట, నొకనిని నకి 
నన్కు నబికించినను  భయపజబచిను, ఛయపజవీంచినను, 

చాపము సున్న. గంగానదియొక్క- యు త్తరతీరమందు దాన 
మిచ్చినను - యిప్పించినను, యక ము సేసినను, కేయించినను 
బుణ్యము పిసమంత రాదు. దానధర్మములు - సంయమ సత్య 
ఛామణాదులు ఏీనితోం బుణ్యము*దు.” 

నియతివాదము 

మఖిలినోసాలుండు - దీని నాయకుడు. దివికి 
'సంసారశోద్ధివాద” మనియు శుక, ఆతని సిద్ధాంత మిది. 

“పాణుల యపవి తతకు- హేతుకరణములు లేవు. హేతు కం 
ణములు లేకయ (పాణి యపపి తము.” అక్షు - డాని శుద్ధికిని 
హాతువులేదు. కరణములేదు. సై కెంటి యేక లేకయే 
(బాణి శుద్దుండగును, స్వతస్సామర్థ్యముతో నడియు నగపట 

"లేదు. ఇతరుల సామర్థ్యముతో గూడ నింతియే. బలవీర్యములు, 
బురుషశ క్రి, బురుషపర్మాకమము యివియన్నియు వట్టి పద 

ముఖే. సర్భసత్వ్యములు-| పాణులు, సర్యభూతములు, నస్నియు 

నవశములు. దుర్భలములు., నిర్వర్యములు. ఇవి నియతి, ఖేక 

సభ వము- ఏనియొక్క_ సంబంధముతోం. బరిణతము లగును. 

ఆజణింటిలో నేదో యొక జాతియందు జన్మించి, సుఖదుఃఖము 
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లనుభవించును. ... చతుకుయగాని, మూర్జుండుగాని, పేరిర్యు 
రును, నెనుబదినాల్లు లక్షల మహాకల్పము లనెడు చక్రము 

లలో. దికగిన తరువాతనే దుఃఖనాశము నందునది. “శీల, 

[వతే, తపాదులతోంగాని- (బహ్నచర్యముతోో గాని - యుపి 

బక్వక రను పక మొనరింతును. పరపక్యమైన కర్మఫలము 

ననుభవించి దానిని నాశేనమొనర్వును ఇశ్షైవండై న నన్నో 
వాండూఅక ననుకొనవలసినద్. ఈ సంసారమున సుఖదుఃఖ 

ములు బరిమిత [వమాణములతొ నున్నవి. ఈ [పమాణము 

ముంచే నిర్హీ తము. దీనిలో నెచ్చుతగ్లు లొనర్నుట కవ్వనికిని, 

నధికారముతేదు.  చతుకుడుగాన - మూర్జుండుగాని యా 
సమ్మ గ్మభమణముల యనంతర మె దుఃఖనాశ మును బాందుట 

కరు లు.” ' 
ORS 

ఉచ్చదవాదము 

“దానయ్ఞ  హోమాదులలో చేమియు తేదు. చెడ్డ 

పనులయొక్క_ ఫలముగాని, బకిణామముగాని హుళక్షి. ఇహ 

లోక-పరలోకములు, మాతా - వితలు, స్యర్ష - నరకవాసులు, 
యా [(వాణులు గగన సుముము, ఇహలోక పరలోకము అటింగి 

సమ్మగ జ్ఞానము నో నితరులకుం చెలుపు తత్త్వజ్ఞులు, యోగ్య 
మార్చ నివిష్టులెన (శమణ _ౌవ్మణులు - ఏ అందగును 
మిథ్య యే. మనుష్యుండు నాల్లు భూతపదార్థముల సమ్మేళ 
నము. వాంకు మరణించినప్పుడు పృధిఏపడార్లము పృధ్విలోం 
చేరును. అశ్రు యాప స్తేజో వాయు పదార్గములు వెనివానిలో 

మిళీతము లగును. ఇం దియము లాకాశమున శేరిపోవును. 
చచ్చినవాని “నితరులు బాడెవై స *ౌసమునకు మోసికొని 



బోఫును. అంతే. ఇంక మిగులున చేమున్నది * దానములు - 

మొదలైన గడబిడ మూక్టల విశ్వాసము. ఆస్తీక వాదము 
వ్యర్షము కేవల శబ్బచాశుర్భము, శరము నాశన మెనపివప 

మూంష్టుండు ల్ చతుకుండయ యిక్ఫుకు న నొ కిరీతి యచ్చేదింపం 

బడుదురు. వినాశమే వా కడ.” ఈ వాద 'మజిత చ్చేన్గక్ర 

బలు యడు” (బభారము చెసను. 

ఆనో3నః వాదము 

“పక్తుఫ కచ్చాయనుం డన్నోన్నవాదక ర, ఆతనివాద 

మిది: “వకు పడ్యాముల నెవ్యండు ఏ. చేసినది వేడు. చేయించి 

నదియు లేదు. నిక్మెించినదియు. లేదు. నిర్మింప 'వేసినదియు 

"లేదు. అవి వంధ్యములు. కాటస్థములు. నగర ద్యారమువై 

నున్న _స్తంభముో* వలె నచలములు కదలవు. మాక్చడవు. 

పరస్పరము కాధించికొనవు. పరస్పరము సుఖదుఃఖములు 
కం గల్లించికొనవు, ఇప్ పృథి వ్యాప స్తేజో వాయువులు, 

సుఖ-దుఃఖ జీవములు. ఈ యిడిటిని నాశముసేయువాయయం- 

"చేయించువా6డు - జప్టూవాండు-వినువాండు = దెలిసిన నాంకు - 

వీనిని యధావత్తుగా వర్టింపగల వాం డెవ్యకును లేడు. తీక్ష 
వ లం 

ల్ ఐన్లులు నగరద్యార ములను, సులభముగ గుంభ_స్తలముల లో 

భేదింపరాదని, యా ద్వారములకెదురుగా నొక స్తంభమును నాపెడు 

వారు. ఆ స్తంభమునకు పాలీ భాషలో “ఏసి?? యందురు, “ఇందఫీలి 

మనియు6బేరు. 

(37) 
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క్ష స్త్రముతో నొకని కాలు నబఅకినచో వానిజీవము బోదు 

గదా! అనే నీయేడు పదార్థముల నడుమనున్న యవకాశ 

సంజయ బేలట్ట పుత్తుండు వికేపబాది. “పరలోక 

మనగా చేమి? యని విచారించిన - దాని రూపు శేఖబు 

గొంత యైనను నాకు భాసించినచోం బరలోక మున్నదన 

గలను. నా కట్లు భాసించుట లేదు. పరలోకము 'లేదనుట 

కును- నాకం 'బెలియదు. స్వర్ష-నరక వాసులైన జీవు 

లున్నారో ; కేదో ! తధాగతుండు మరణాంతర ముండునో; 

శేదో ! ఏనిలో నేది గూడ నాకుం దెలియుట లేదు.” * ఇది 

"యతని వాదము. | 

చతుర్యామ సంవర వాదము 

“నిగంఠనాద పుత్తులిడీ వాద పురస్క_ ర్వ. ఈ నాల్లు 

యానుముల విషయము గొంత “సామంజ ఫలసు త్రముిన 

వచ్చును. కౌని- యది యపరి పూర్ణము, అహింస-సత్యము- 

య స్తేయము - యపరి (గహము యీ నాల్టు యావమములు 

పార్శ్వ ముని యుపబేశించెనసి జైన [గంథములలోం గలదు. 

మహావీర స్వామి (బవా శ్రచర్యమును గూడ వినిలోం జేర్చి 
FEE TT LLL LLL LEE LL LL LLL LLL LLL 

న అజ ద దరద దద ద దద దర దా దద కా జలద జరా దద దయం ర
 అందర ఆద మదల దక దల కద కక జలది జలద లద రజన ల జయ జజ ల జలజా జాడ! 

* 6సామంజ ఫలసు త్రము'న నిగంఠ నాధపుత్తుని “చతుర్యాను నం 

వరవాదము వికేపవాదమునకు ముందుజేర్చ (బడినది. కాని “మజ్జి మ 

నికాయము “చూశసారోపమ సుత్తము” మొదలగుహానిలోం గడపటం 

జెప్పంబిడెనుం 
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నాయడు. కాని - బుద్ద సమకాలీనులై న “నిర్ణుంధులలోం 

(జైన లోకాంతులు గూడ నాల్లు యామములకు - మన్నన 

యున్నది. నాల్లు యామములు - దపశ్చర్య - వీనితోం 

బూర జన్నృమందు. గావించిన వాతకముల నిరసన మొన 

రించి - క్రైవల్యమును సాధించుట - జైన ధర్మము యొక్క- 

మథితార్థము. 

ఆ(కియావాదము మజియు సాంఖ్యమతము 
పూరణ కాశ్యపుని య, కియా వాదమునకు, సాంఖ్యుల 

ల బాత నో 4 ను ద_త్త్యజ్ఞానముతోం జాల పోలిక లున్నవి. ఆత్మ [ పకృతి 

ర్ం కును భిన్న మైనది. “చచ్చుట - చంపించుటి యిక్యాది 

కృృత్యముల పిణామము దానికిం గల్లుట శకేదు” యని 

సాంఖ్యులు దలంతురు. ఈ వాడమునకుం (కిధ్యనియే భగ 

వదీతెలో వేజు వేణు దావులం గన్సడును, ౧ z 

“సకృతేః [క్రియ మాణాని _ గుణై కర్మాణి సర్వశః 

అహంకార విమూఢాత్మా _ కర్తాఒహమితి మన్య తే” 

కళ ఇ శి rt క r (పకృ యొక్క. గుణములచెే సర్యక ర్భులు వేయ: 

బడు చున్నవి. కాని యవఃంకార మోహితమైన యాత శా 

నేను గర్గ ననుకొనును.” 

(అధ్యాయము-౨. శ్లో. 27) 

“య యేనం వేత్తి హంతారం।యశై నం మన్య కేహతం 

ఉభౌ తౌ న విజావీతః | నాయం హంతి.నహన్యతే॥” 
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“వ్యూ కండు జంపునను కొనువాండును, జంపెదనను. 

వాండును-యిర్వురును సత్యము నెటుయగరు. అత్మ జచ్చునది 

గాదు, చంపం బడునడియు గాదు.” 

(ఆధా 2 కో. 21) 

మాం కృతోభావో ఎ బుద్ధిర్యస్య నలిప్వతే! 
శ్ 

గో 

హాతా౭పి స యిమాకా లోకాన్ _ నహంతిన నిబధ్య తే!” 

“ఎవ్వని కపాంభావము లేదో, యొవసి బుద్ధి యలి 

ప్రమో- యట్టివాం డీ పాణుల వధించినను - వథధింపనివాంటే, 

బాం డా కార్యమున బద్ద్భుండుగాడు..” 

(ఆధార, 18, క్లొకము 17) 

ఇత్యాదులు. 

ఆఅ కియావాదము మరియు సంసారశుద్దివాదము 

అ, కియావాద-సంసారళుద్ధి వాదముల కెక్కు_వఛేదము 

లేదు. ఆత్మ ,పకృతినుండి యళి ప్తమైనను - నది నిర్జీతము 

లైన జన్మల ననుభవింప వలిసినచే. తరువాతం దనకుం 

దానే ముక్తమగును. ఇది ఏరియూహ. ఎనుబది నాలుగు 

లతల జన్మల తరువాత బాణి యున్నతే దశను బూందునను 

విశ్వాసము నేటికిని హిందూ సంఘమున నున్నది. మక్ళలి 

గోసాలుని కాలమం దిది త; వ్యపచారం దుండెనని దోచును. 

కొంత కాలమునకు సూరణ కాశ్యపుని సం|పదాయము 

మక లి గోసాలుని యా *జీవకపంథిలో . జేరిపోయెనని చెలి 

యును. ఈవిషయ “మంగు త్తరనికాయి మండలి “ధక్క-ని 

పాతముి యొక్క- యేంబది యేడవ సూతము సూచించును, 
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ఆనందుడు భగనవానునితో ననును. “భదంతా! పూంణ 

కాస్పపు(డు “'కృప్ప-సీల-లో హి హీత-హరి! ద-ళుక్ష-పరమ శుక్ల 

ముిలను నా అభి జాతులను చెలి పెను. కటికలు-వేటగాం। డు, 

మొదలలై నవారు, కృష్ణాభిజాతియందుం శేదుదురు. భికు 

వులు మొదలైన గర్భవాదులు విలజాతియందు చేరుదురు. 

ఒక వ న్యస్రుమును ధరించు “సర్ష)౦ంధు” లు లోహితాభి జాతీ 

యులు. తెల్లని వస్త్రమును ధరించు నచేల | శావకులు (ఆజీవ 

కులు హారి చాభి జాతిలోనినారు. ఆజీవకులు - నాజీవక 

భితముణిలు శుశ్తాభిజా తీయులు, నంద, వచ్చ, సంకిచ్చ, మక్టలి 

గోసాలురు పరమ శుక్ష జాతిలోనినారు. 

దీనిచే 'ఫూరణకాస్పపి సం|పదాయము, ఆజీవకుల 

సం; పదాయము-యించుమించు నొకశేేనని స్పష్టముగ 6 "జెలి 

యును. నంద-వచ్చు, మొదలైన మువ్ర్యురాచార్యులు “నా 

జీవకి పరంపరలో న గసకులు. వారి యాత వాదమునకు యా 

“పూరణకాస్పపుని పాదమునకు ఛభేదముశేదు. వారి చ్హ 

దండన పద్ధతి పూరణ కాస్పపుసికి సమ్మతమే. 

ఆబితకేశ కంబలునియొక్కం- నా స్తకవాదము 

అజిత కేశ కంబలుండు బూర్జ నా స్తికుండు. ఇతని - 

యుచ్చేద నాద మింతకుముంచే చెప ప్పయిడినది. సర్యదర్శన 

సార సం|గవామందుం గనపడు చార్వాక మతమున కిత(డు 

సంగ్దాపకుండు గాకున్నను నొక దొడ్డనాయకుండు గావచ్చును. 

(బోహ్మణుల యజ్ఞ యాగము నీతికి సమ్మతము గాను - 

యాజీవకాది (శమణుల తపనే ఎర్యయు మాన్యము గాదు, 

సర్యదర్శన సంగవామం దిట్టున్న ది, 
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“అగ్నిహోత్రం (తయో వేదా ప్రీదండం భస్మగుంఠనం 

బుద్ధిపొరుష హీనానాం జీవికా ధాతృనిర్శ్మితా” 

“అగ్ని హో తము, మాడు వేదములు, (తిదండధార 

ణము, భస్మావ గుంఠనము - యీ నాల్లును బహ టెవుని 

చేత బుట్టింపంబడిన బుద్ధిహీనులకు లా “కాకువ 'క్హీ*నులకు 

పజీవికలు, 0) 

ఈ రీతి వాదించినను, *అజితముండు” [శనుణులలో నొక. 

దుగ లక్కి-ంపంబజెను. దీనికిం గారణమేమి? వై దికమైన 

హీంస యీతనికి బూూరిగ నిష్టములేదు. | శమణులవలెం దప 

శ్చర్యనుం జేయకున్నను - వారి యాణార - వీచారములకు. 

గొంత సమ్మతి జూవినా౭డు. వారి యాత్మవాదమునకుం గూడ 

నితడు బూ ర్తిగ విముఖుండు గాడు, 'నాల్లు మహాభూతముల 

సంకలనముతో యాత్మ బుట్టును. చచ్చినపుడు మరల 
నా నాట్లు మహోభూతములలో6 బోయి చేరును.” ఆత్మకు 

సంబంధించినంతవర కిది యాతని కల్పన, అందుచే; 

“యావజ్జీవం. సుఖం జీవే _ న్నాస్తి మృతో రగోచరః 

భస్మీభూతస్య దేహస్య = పునరాగమనం కుత$ 2౨ 

“శీవించువరకు - సుఖము? జీవింపవ లను. మృత్యు 

వున కగోచర మేదియుబేదు, భస్స్మీభాతమైన చేహమునకు 

మరలివచ్చుట యెక్క_డిడి%ి’అని యా త డభి పాయ పడుట 

సహజమే. 

_ ఈ శేశకంబలుని త _త్త్వజ్ఞానమునుండియె లోకాయ 

తుల య్థ శాస్త్ర ముద్భవిం చెను. దానిని క టిల్యునినంటి 

యాచార్యు లభివృద్ధి పటిచిరి, 
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ఆన్యోన్యవాదము _ వె శేషికదర్శనము 

“పకుధకచ్చాయను” ని యనో్యోన్య బాదము వై "సేవక 

దర్శనమువంటి దే. కాని - వారి యేడు పదార్థములకను-నై శే 

వకుల పడార్థములకును బోలిక చాలతక్కు_వ. “కచ్చాయను" 

నికి గొప్ప (శమణసంఘ ముంజెను, అయినను - నతని పరం 

పర స్థిరముగ నెలకొన లేదు. అర్యాచీన వై శేషిక దర్శన 

మోళాసి త _త్వేజ్ఞానమునుండి బుట్టిన దే. కాని-యూో తే త్య 
—- 

జ్ఞానము నాదరంచు |శేమణ "సంపదాయము బుద్దుని 

యనంతరము "లేదు. 

వికెసవాదమును, స్యాద్య్వాదమును. 

“సంజయ 'బేలట్టపుత్తు"ని విషేపవాదము జై నుల 

స్యాద్యాదము వంటిదే. కొంత కాలమునకు విజేపవాదమును 
జైనులు - దమ తత్ర్వజ్హనమందుం బెర్చిక న్నారు. 
“స్యాదదస్తి (ఆన్న నుండ వచ్చును.) “స్వాన్నా స్తీ ” (లేకున్నను 

'లేకవోవచ్చును.) ఇది న్నా చాందము యొక్క స్థూలస(యా 

పము, “బెలట్టపు త్తు" సె విశేప వాదము గూడ నిట్తిచే. కనుక 

జైన సం|పదాయము - విశే పవాదము నుండియ్ దమత త్త 

జ్ఞానమును రూపొందించుకొనె ననుటలో సంచేహము నేవు, 

నిర్గషంధులు మజీయు నాబీవకులు 

బుద్ధ సమకాల డైన తిద్టంకిరుండు మహాపీరుండు. 

ఇతండు వారి యిబువదినాల్లవ ప్రర్టేంకరుండు, బ్రితనికి “నిగంఠ 
నాద పుత్తుండినియుం బదు. “ఇితయేను - మళఖలినోసాలుండును 

నాటు సంవత్సరము లొ శేస్థలమున నుండి తపస్సానరించిరి. 
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ఈ విషయము జై న, గంథములం బట్టియే చెలియును. వీ రిర్యు 

రును జేరి యాజీవక - నిర్హ్రఎధ సం పదాయముల నొక 

చేయుదమని యూహీంచి |పయత్నించి యుందురు, పార్శ్వ 

ముని యొక్క- సన్యాసు లొకట్గాని- లేక మూం.డుగాని వస్త్ర 

ముల ధరింతుకు. కాని మహోపెరుండు మక్థ్రలినోనాలుని ద్గం 

ర వతేమును స్వకరిం చెను. అప్పటినుండి నిర్ణ)౦ధులు 

నిర్వ ప్త్రలై 5. ఇర్నిలం తెనను - పికిత _త్త్వొళ్లూనముళు మా తము 

గలిపిరాలే దు. మహాపీరు(డు జతు ర్యామముల నంగీకరిం చెను 

గదా! అట్టిచో నెనుబదినాలుగు లతల జన్మబంధముల 

నంగీకగించు కుట్లు బూసంసును! నియతి లేక స్వభ"వము, క్ి 

సంసర్షము చేం బాణి ప పడిణతమగునని గడా మఫ్ఞిలిగా నాలుని 

వాదము! అపుడు జతు ర్వామముల నాతం౭డెట్లు సమ్మతిం చును? 

ఇంతకును - యీ యిర్వు రాచార్యులును - యొక త_త్త (మార 

మును చజెప్పశేక యెవరికివానే యైనారు. 

ఆజీవకుల- “మెనుబడినాల్లు లతల జన్మ” లనెడు 

త_త్త్వజ్ఞూనమున కంకును - నిర్షంధుల చతుర్య్యామ సంవరణ 

వాదము లోక్యపియ మయ్యెను. దివిలో. నాశ్చర్యము లేను, 

కారణ మేమన - నీనాదము - దప పళ్చర్య మొదలై న వాని 

సాయమున - మానవుడు బూర్యదన్నృక ర్మల గడినికొని యో 

జన్మమం బే - ముక్తిని సాధింపగలం డమును ౫దా ! దుఃఖత 

మానవుల కిదియొక తృప్తి. ఒక యాశ్వాసము. 

నిర్గ్భంధుల గుటీంచి. 

నిర్ణ )0ధుల గుతించి యనేకవిషయములు - ను తపిట 

కమున గలను. “మజ్జి మనికాయముి” తోని పటన 
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సు త్రమున బుద్దునితో విర్హ)ంధులకు గలిగిన సంవాదము 
గలదు. దాని సారాంశ మిది: 

రాజగ్భుహసమిాపమున గాందకు నిర్ణంధులు వసించి 

తపస్సు జేయుచుండిరి. బుద్ధుంశు. వారికోడ కేగెను. అత. 
డన్నా ౭కు. “బంధువులా రా! మోరెందు కిట్లు శరీరమును గన్ధ 
చెట్టు చున్నారు 2? 

వా రనిరి:ోనిర్ల)ంధనాథ పుత్తుంకు సర్వ్యజ్ఞాయ. నడచు 
చున్నను - నిలుచున్నను - బంజుకొన్నను _ మేల్కౌెన్నను 

డన జూన దృ డదొలంగి వోకయుండు నని యాతం6 డనును. 

అతడు మా కుపడేశించున దిది: నిగ్షంధులారా! మారు 
బూర్య్ళ జన్మమున బాప మొనర్చృతిరి. దాని నిపు డిట్టి దేవా 
దండనమున నాశ మొనర్పుండు. ఈ పుట్టున మనో వా కాక 
యములతో నే పాపము లొనర్పకుండు ఇప్పటి తపస్సుశేం 
బూర్యజన్న వాపములు ననించాను. ఈ పుట్టువున రూప 

మొనర్పు కుండుటచే భవిమవ్యత్క-ర్న కయ మగును. దీనితో 
సర్వ దుఃఖములు నళించును ఈ మాటలు మాకు రుచించి 
నషి? 

“నిర్రంధులారా ! బూర్యజన్న మున్నదో ! లేదో ! 
మో కెట్లు దెలియును*” ఇది బుద్ధుడు చెసిన (పక్న. 

విర్ణ్రంధులు :- మాకు. చెలియదు |! 

బుస్ధుండు :- పూర్యజన్మమున చాప మొనర్చృతిరో_ 

లేదో ! అడి యైన మా రజుయగదురా ? 

సిర్ష్రంధులు :- అదియును దెలియదు, 

, (38) 
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బుద్ధుయ = పోనీ - యిట్టి విట్టివి శాపములని వాని 

వింగడింవై న "జలియునా |! 

నిర్ణంధులు :- అదియును జెలియదు. 

బుద్ధుండు :- ఎంత దుఃఖము నాశన మెనది * మలి 

యెంత మిగిలినది ¥ యను విషయమైన చెలీసి కొన్నాారా! 

నిర్ణ్రంధులు :- ఆ విషయమును గూడ వివారించినది 

లేదు, 

బుద్దుడు ఫా అట్రిచా పూర్యజన్నము లందు వేట 

గాం డవలెం బాషము లొనర్బ్చితిరనియు - నందుకై యీ 

జన్మమున నా పాపముల నశింపం జేసి కొనుటకుం దప 

మొనర్పువలె ననియు నెష్టు సిద్ధాంతీకరించి తిరి ( 

నిర్ణ ంధులు :— అయుమ్మంతు(డై న గాతమూా | 

సుఖముచే సుఖము | బొ_ప్తింపదు. దుఃఖము చేతనే సుఖము 

గల్లును. సుఖముచే సుఖము బా_ప్ప్తమగుచో - బించిసారునకు 

గౌతముని కన్న నెక్కు.వ సుఖ ముండవ లెను. 

బుద్ధుండు :-నిర్ల )ంధథులా రా ! మామాట విచార 

సహముగాదు. నాకు - నాతని శేమి పోలిక! బించబిసారుం జేడు 

దినములవట కొక మాటయు బలుక నిచ్చగింపక - యేకాంత 

సుఖము ననుభవింప గల్లునా ? వీడు దినము లేమి? ఒక దిన 

మెనను నట్టి సుఖ మనుభవింప గల్లునా | 

నిర్ణంధులు := గాతమా ! వింబిసారున కిది శక్యము 

గాదు. 
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బుద్ధుండు :- నే నొక దినమే గాదు. వడు "దినము 

లె నను నట్టే సుఖము ననుభవింవ గలను. బింబిసారుం డ 

(తన వై భవముతో )ధిక సుఖమూ + నే నధిక సుఖము గల 

వాండనా ? 

నిర్ణ)ంధులు :- గాతముండే బింవిసాకుని కంక యధిక 

సుఖము గలవాండు. 

బౌద్ధము యొక్క_ గొప్పతనమును జూపుట్నక్తై యా 

సంవాదము రచింపం బడెను. కాని - దీనితో చె డై నులు మార 

చేదు. తపస్సు జా చతు ర్యామముల యభ్య్యాసము - యా 

రెండును పూర్వ్యకర్నముల నాశ మొనర్చు నను విశ్యాసము 

నేటికిని వారిలో నున్నది. 

ఆత్మకు సంబంధించిన కల్పనలు 

మైని జెప్పిన యాచార్వ్యులు - పిరివంటి యితర్మశమ 

ణులు - వీరందతికిని, యాత్చనుగురించిన యెట్టి విలక్షణ మెన 

విశ్వాసము లుండెనో - వాని సూచనలు గొన్ని యుపనివత్తు 

లలో దొరకును. ఈ [కిందియుదాహరణముల. జూడు.6ండు-ా 

“పషమ ఆత్మా ఆంతర్హ్భృదయే _ ఆజీయాన్, (వీహేర్వాయ 

వాద్యా, సర్షపాద్వా శా కామాకాదాా శాకమాకతండులాద్వా.” 

(ఛాందోగ్యము 8-24-8) 

“ఈ నా యాత్మ యంతరదయమున నున్నది. ఇది 

(ఏహికంక, యవకంక్షై సాసువుగింజ కంచు, శ్యామాకమున 

కంచు, శ్యామాక తండులమున కొంకు సూత్మ్మమైనదిో 
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“మనోమయో౭యం ప్పరుషోభాః సత్య స్తష్మిన్ 

ఆంతర్హ్భృదయె, యధా (వ్రీహిర్వా, యవోవా......౨౨... " 

(బృహదారణ్యక ము 8.6.1) 

“పురువరూపియిన యాత మనోమయుండు. భాస్వం 

తుండు, సత్యరూపుండు. హృడయమం దితని యునికి, (ఏహి 

వలె యవవలె, నూశు శ్రస్వరూపుండు వీనికి దరువాత నాత a 

యంగుష్ప |పమాణమన్న కల్పన బయలుచేరినది. 

“ఆంగుష్పమాత్రః పురుషో మధ్యఆత్మని తిష్టతి” 
(కఠ 24-12) 

అంగువ్భ పమాణుండ్రైన యీ వురుముండు - యాత్మ 
యొక్క మధ్యనుండును. 

మనుష్యుండు ని దించుచున్న పు డియాత్న ఛే రీరము 

నుండి గడ్డకువచ్చి, బయటం వారాడుచుండునట | 

“సన యధా శకునిః సూ(శ్రేణ ప్రబద్ధో' దిశం దిశం పతిత్వా-అన్య(తాఒ౬ 

యతన మలబ్బ్వా-బింధన మేవోపశ్రయత _ ఏవమేవ ఖలు సోమ్య! 

2 తన్మనో దిశం దిశం పతిత్వా అన్య(తా౭ఒ౬యతన మల్లా (ప్రాణమే 

వోపశయతే _ ప్రాణబంధనం హి సోమ్య ! మన యితి” 

(ఛాందోగ్యము, 6.8-2) 

“సూ తముచేత బంధింపంబడిన పన్నీ నాల్తుదిక్కు 

లనుజుట్లి చుట్టి - యెచ్చటను నిలుచుటకు సాధ్యముగాక డన 

కట్టుగొయ్యనే చేరును. అశే - యో సోమ్యా ! మనొ నిబద్ధ 

మైన యాత్మ నాలుగుదిక్కుుల జుట్టిచుట్ట - యక్క_డగూాడ 

నా శయము దొరుకక మరల (బాణమునే యా శయిం 
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యను. కారణమేమన - | బాణ మనుసదియే మనన్సుయొక్క- 

కట్టుగొయ్య {» 
లు 

శాశ్య్వతవాదము మటియు నుచ్చేదవాదము 

ఇట్లు చి|తవిచి తములై న యాత శ్రవివయిక కల్పనలు 

బుద్ధ కాలమున శమణ బాహ్మృణులలో వ్యావించియుం డెను. 

పని నన్నిటిని రెండువర్లములుగ వింగడింపవచ్చును. లిక 

వర్షము చె రెల్లునిరి; 

కసస్సతో ఆత్రాచ లోకోచవంయో కూ టట్టి" ఎపికట్టా యీట్టితోగె 

“ఆత్మ - జగత్తు యీ రెండును శాశతములు. 

వంధ్యములు.కూటస్థములు. నగర ద్వారము వై నున్న _స్తంభము 

వలె స్టిరములు.” ౫ 

పై వాదమునందు “పూరణకస్సప - మక్ళృలి నోసాలా 

పకుథ కచ్చాయన - నిగంఠనాధ పుత్తుల మతములు సమా 

విషము లగును. 
ల 

“రెండవ తెగ (శేమణ బాహ్మణు లుచ్చేద వాదమును 
ల్లు 

(బతిపాదింతురు. వారి వాద మిది; 

“ఆయం అత్తారూపీ ఛాతుమ్మహా భూతికో మాతా సే త్తిసంభవో 

కాయస్సభేదా వుచ్చిద్యత్కి వినస్సతి, నహోతి పరంమరణా” 

“ఈ యాత్మ జడము. భూతచతుష్టయముతో నై నది. 

(డులనుండి యుత్పన్న మైనది. శరీర ఛేదానంతేరము 

లంకను వవేకయ “లాశ్యహదమోలు “దీఘవికాయములోవి 

6 బహ్మజాలసు త్తమున వచ్చును. ఇతర “నికాయము లలో గూడ, 

నాత్మవాదముయొక్క- యుల్లేఖము లున్నవి, 

తల్లి దం 
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భిన్న మగును వినాశనము నొందును. మరణానంతరమున నది 
యుండదు." 

అట్టు (పతిపాదించు [శమణులలో - నజిత శేశ కంబ 

ఫుకు - (పముఖుండు. ఇతని తరునాత “కొన్ని యంశము 
లలో నాత్మ శాశ తము; కొన్ని యంశములలో నశాశ 

తము యని పలుకు గ్రేమణ బాహ్న్మణులుగాడC గ నపడిరి, 

సంజయ చేలట్టపు తుం డేట్లు వాదించువారిలో నొకడు. 

ఈ వాదము - జైనులలోం చరువాత నెక్కు_వ బచా 

రమునకు వచ్చెను. 

ఆత్మవాదముల పరిణామము 

ఈ యాత్శవాదముల పరిణామము "రెండురీతులుగ 
నయ్యాను. ఒక తెగవారు - భోగములంచే సుఖమున్న దను 

కొనిరి, వేజొకరు - దపశ్చర్యతో శరీరమును గష్టపెట్టవలె 
ననిరి. “పూరణ కస్పవు"ని యూహా, పకార “మాత్న యెవ్వ 
రిని జంపదు-చంవీంపదు,. మజి' దము సుఖమునకె - యితరు 

లను హత్య చేయుటలోం దప్పేమున్నది?” వైనీలాత్న 

పూర్వజన్హమునం దొనర్చిన వాపముతో. గూడియున్న దిను 

కొన్నారు. మణి యా పాపఠశయమునకై . దపశ్చర్యో సేయ 

వలెనని వా రనుకొనుటయు సవాజమే. “ఆత్మ యశాశ్వ్య 

తము. మరణానంతర మది ేదినుకొన్నవో జీవిత. మంచే 

సుఖములు లెస్సగా ననుభవింప వలయునను బుద్ధి పుట్టుటలో 

వింత  యేమియులేదు. అపుడు. దపశ్చర్య నాచరించు 

"బెందుకు ? 
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ఆత్మవాద పరిత్యాగము 

బుద్దుండు భోగము - దపశ ై ర్యోయును నీ రెండు మార్ష 

ములను వదలి వెళ్లెను. ఈ శెంటిభో వేదియు - మనుష్యజాతి 

యొక్క _ దుఃఖమును నళింపం జేయునని యాతనికి వోపలేదు, 
శేచు కుక్క_లవలె నిరంతరము గలహించికొనుచున్న జాతికి 

శాంతి నివ్వని యెన్ని వాదములతో నేమి |పయాజనము? వై 
"రెండు వాదములకును మూల మాత్చ్యవాద మే. ఆత శాశ్వత 

మైన వేమి? యశాశ్వ్యతమైన నేమి? ఆత్మువాదమును లెక్కి_౦పకో 

యీ జగ తున దుఃఖ ముండనే యున్నది. ఈ దుఃఖమునకు 

గారణ మేమి! మనుష్యునిలోనున్న తృప. 

3 ౯ “ర ఐ - అర్య యు అబ్జూంగికి మార్దముతో సె తృ్తను నాశన 

మొనర్చిసపుడే మనుష్యునికి; మనుమ్య జాతికి శాంతి-సమౌా 
భానములు వొణకును.” ఇది యాతని సిద్ధాంతము. ఆత్మ 

వాదమనెడు పీడ వదలనిడి-యో నపినమార్షమును - (బచార 
మొనర్ఫుు టాతనికి గష్టమయ్యెను. కనుకనే బుద్ద భగవా 

నుండు పంచవర్ష య భికువులకు నాలుగార్య సత్యములు బలికి 

వానివెంటనే యనాత్శవాదము నుపదేశించెనని *ఖంధ సం 
యు త్రముిన గలదు.* 

బుద్ధభగ వానుండు బుష్ప త్తనములోని 'మృగడావ 

వనిమం చుండెను. అపుడు - పంచవర్లీ యులతో నిట్లనెను: 
“ఫికువ్రులారా! జడశరీ5 మనాత్శ. శరీర మాత్ముయైనచో 

నుషదవ కారకమై యుండెడిది గాదు, నాశరీర మిట్టుండ 

ఈ ఈ సుత్తమే “మహావగ్గముినను గలదు, 
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రాదు - ఇట్లుండవ లెను) యనుటయు ఘటిల్లెడిది. కాని శరీర 

మనాత్శ. 'అందుేే యది యుప దవకారకము. “ఇట్టుండ 

రాదు - ఇట్టుండవలనిని వచింప సాధ్యముగాని బై నడి. 

“భికువ్రులారా! వేదన యనాత్న. వది యాత్న 

యెనచో నుప పదవ కారకమై యుండెడిదిగాదు, “నా వేదన 

యిబ్లుండవలె -నిట్టుండ 'రాదిని జెప్ప సాధ్య పడెడిది. -కాని- 

వేదన యనాత్న యగుటచే నుషదవ కారకమైనది. “ఇట్లుండ 

రాదు, యిట్లుండ వల" నని జెప్పుట క సాధ్యమైనది. ఇక్షు- 

సంజ్ఞ - సంస్కారము _ విజ్ఞానముగూడ ననాత్శ్మలే. విజ్ఞాన 

మాత్మయెనచా" - ప్మదవకారకమై యుండెడిది గాదు. 

'విజ్ఞానమిట్లుండవ లెను-యిట్లుండ రాద ని చెప్పుటకు నాధ్య 

ముయ్యెడిది. కాని. విజ్ఞాన మనాత్శ యగుటచే - నుపదవ 

కాకరమె “యిట్టు లట్టులి ని చెప్పరాని దై నది. 

“ికృవులారా! జడశరీరము వేదన- సంజ్ఞా సంస్కార 

ములు - వీజ్ఞానము-మివి నిత్యములా!- యసిత్యములా[: 

భికు :- భదంశా! ఇవి యనిత్యములు. 

భ:- ఇవి యనిత్యము లై నచ దుఃఖ కారకములా; 

సుఖ కారకములా! 

భికు :- భదంతా! ఇవి దుఃఖకారకములు. 

భ :- ఇప్ దుఃఖకారకములు గదా! విపరిణామమును 

బాందునవిగ దా! అట్టిచో 'నిపి నావి. ఇవే నేను. ఇది 
నాయాత్శ యని దలంచయట యాగ్యమా! యయోగ్యమా! 

థికు :- అయోగ్యము. 



భ :- కనుక భికుశులాశా ! అతితమైన జడపదాగము 

ననాగతము. _బత్వుత్పనన్నుము. “న్గవషిళమునకు లోపలి ప 

నము - బతక పచేశము, స్ట్లా సూత కన్తో త్మఫ, 

చూకర_సమోాష బడా౩్ములు యివి యేువియు నావి గావు, 

నను 5 నవా మమయమంతచచషచు ము లెనను - 
న — Ces, fr గత, నకు నలు షస 6 నను 

రాంతర బాహ్య. సూలు సూమో్మద్ పదార్హము తె నను “ఇవి 

యాత్మ గాదసొయు యధార్థ సమ్యక్ జ్ఞానముతో 6 దెలిసి 

కొనుందు. భికువులారా ! యీ రీకిగ చెలిసికొన్న యాక్యు 

(శావకుండు జడపరార్ట్రములు, "వేదన, సంజ్ఞ - సంస్మా-రో 

ములు పీవియందు వేం కుం డగును. విక క్షితో విముక్తి 

సిద్ధించును. 

ఆత్మయొక్క వంచ విభాగములు 

“ఆత్మ శాశతమా ! ! లేక యశ్యశమా!”. యని మెవం 

డైన (బక్నించిన _ వెంటనే సరిగా సమాధాన పెంచ్చుట 

గొంత కష్ట మె. ఈ చిక్కు._ను - బుద్ధభగ వానుండు మనిం. 

చెను. దాసి స వము సరిగా నద్ధముట బంచస్క_౦భ 

ములుగ నాత్మ్మను ఏిభజించినాయడు. “జడ డార్భము - నేదన- 

సంజ్ఞ ఎ సంస్కా-రము లా విజ్ఞానము” - యనెను నీ మైదును 

నాత్శ్మకు సంబంధించినవి. ఈ మొదిటి సమా చేశ మే 'యాత్శ 

యని బుద్దుని సిద్ధాంతము. ఈ విభాగము సేయుటలోనే 

(39) 
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యాత శాశ్వతము గాదు-యశా శ (తమును గాడని తెలియు 

న్నది. ఎందుకన - నీ పంచస్క-౦ధములు సదా మారునవి 

యని యంగీకకించివచో నవి యనిత్యము లగును. దుఃఖ 

కారకము లగును. కనుక-'వానిని - నావి యను కొనుట; 

“యీ యాత్మ నాది” యను కొనుట రెండును బారపాటు శే, 

ఇచే బుద్ధుని యనాత్మ వాదము. అత 'డాత్శ నిత్యము, "లేక 

యనిత్యము యను సీ రెండు మాక్షములను [దొక్కంక 

మధ్య మారము ననుసరిం చెను. అందుే బుద్దుండు- 

కాత్యాయన గో త భికువు నుధైేశించి యిట్లు చెప్పెను: 

“కా త్యాయనా ! జనత నిరంతర “మ సి-నా స్తీ” విచికిత్సల 

తోం గల్లోలితము. శెంటిలో వేదో యొక వైపున కది 

మొగ్గును. నే సీ రెండు వాడములను వదలి వెట్టి మధ్యమ 

మార్జముతో ధర్య్నోపబేశ మొనర్తును, * 

అనావశ్యక వాదము 

ఇంతగా విప్పి జెప్పినను - యెవం౭డై నను, దీని సంగతి 

నిర్ణయముగం చేల్సి కొనుటకు హఠము నై ననుకొందము, 

“శరీరము - ఆత్మ” యో రెండును భిన్నములా? లేక 

యొకటియా - యని యడిగి నపుడు- యీ వితర్మ_ “వాదము 

నా కిష్టము లేదు. ఎందుకన - దీనిచే మనుమ్య జాతికి 
గల్యాణము గలుగదినియె బుద్ధుం డొసంగు సమాధానము. 
బాణ మలచి నాగా గానా వడా న వా ననా ఇ ఇ హను జజ జ అ జక లా పోనా ఆ డగుచు గ టవ వన ఆ వాలు ఇ ఐనా ఆ య ఆ అన తుత ఇనా అనన ఇ ఇ ఇఇ ఐనా జనా మన వను ET బాకా కా నాలు 2 బాతులు జనాల గక రాకు క మనా ఇని నా నాలాల ల న 

* “విదాన సంయుత్తము" వగ్గ 2, సుత్తము శ, 
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ఈ యధభిపాయ సూచన* “మాళ మాలుంక్య పు త్త 

సు త్తము నందు వచ్చును. డాని సారాంశ మిడి:- 

బుద్ధభగ వానుండు | శాన సియం 'దనా ధపిండకుని 

ఈరూరామమం దుంజెను, అపుడు మూాలుంక్యపుత్తుండను 

నితముండెకండ బుద్దుని సపికావీదచి, నమస్కరించి యొక వె పూన 

నిలచినాయ. వాండు భగవంతునితో ననెను. “భదంశాొ ! 

యూ జగత్తు శాశ(తమా + కాదా! శరీ రాత్శలు భిన్న 

ములా 1! శేక యుక్క_టియేనా? తధాగతునకు మరణానంత 

రము బునర్జన్దయుండునా లేదా? యనెడు పశ్నలుా 

యేకాంతమునందు - నను నిరంతరము బిడించుచుండును. 

ఈ (పక్నలు-సమాధథానములు వింమ్మడుగ ందలంచిలిని. ఇట్టి 

(పశ్నేలు మాకీ స్థముండ వని న నెబుంగుదును. కాని మారు 

వనికి సరియెన నమాభా న మొసంగినచో - మోకు శివ్యుండ 

నయ్యెదను. వీసి యభధాగపినాకుం డెల్పకున్న చో - మోకు 

కీని సమాధానములు దెలియ బేదనుకొందును.” 

బుద్ధుండు:- మాలుంక్యపు తా ! నీవు నాకు శిమ్యుండ 

నచో - నీ, పశ్నలకు సమాధానము లిత్రునసి నేనెన్న 2న 

నీత్రో నన్న్నానా + 
| 

మాలుంక్యపుత్తుండు:- భదంతా! అన లేదు. 

బుద్ధుండు:- పోసి _ పీన నను "నాయోా పశ్నలకు 

సమాధాన మొసంగినచే మోకు శిమ్యుండన "దున ని ముంచెన్న 

¥ “మజ్ష్మిమ నికాయముి నం॥ 538, 
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మాలుంక్య పుత్తుండు:- భదంతా ! అదియును వేదు, 

బు:-- అశ్షైనవో “నా పశ్నలను మారు సమ్మతించి 

యు_త్తకమిచ్చిన నె నేను మాశిమ్యండ నౌదుని నుట సఏకేమి 

న్యాయము ! మాలుంక్యపుత్తా ! ఒకని శరీరమందు విషలీ ప్ప 

మైన బాణము [గుచ్చిళొన్న చే యనుము. అపుడు, వాని 

యా_ప్తమి తుండు - జికిక్సకై శస్ర్రువైద్యుని కడశే7ను, 
ఆ వైద్యు “డాబాణము వేసినబెనను *- వాండు _్రాహ్మ 

ణుండా ! య! తియుయడా? లేక వైశ్యళూ దులలో నొక్కాండా? 

నల్ల నివాండా ? ఎ రనిహాండా 2 వాడు బట్టిన ధను వెట్టిది ? 

దానియొక్క- యై కాడు దేనితో చేయబడినది ? ఈ పశ్న 
లకు ముందు సమాధానమిమ్ము ! తరువాత - సన్ పాణము 

నూడబెనుకుడు" నని పలికె ననుకొందము. దానితో 5కోగికిం 
[బయోజన మేమున్నది! ఈ పశ్నలు వినబడకముం చే 

వాడు మరణించును. అశ్ల్లు “యాత్మ శాశతమా! గాదా! 

యా పశ్ను తెగువణకు నేను (బవ్బాచర్యము నవలంబింపను.” 

యని యెకం డను ననుకొందము. దానితో వానికి లాభమేము 

న్నది? ఈ వాదమర్థము గాకముండే వాడు మరణించును. 

మాలుంక్య పుత్రా ! జగము శాశ (తమా ? యశాశ 

తమా! యనెడు వితర్మ_- మెంత త్మీవముగ నున్నను-దానితో 
ధార్మికమైన యాచరణము గుదురునా | జగత్తు శాశ్వత 
మనెడు విశా్యాస మొక్ నికి గభ ననుకొందము. వానికి జరా 
మరణ కోక పరిచేవనములనుండి విముక్తి సిదించునా ! నీ 
ఏంతకుముం దడిగిన “శరీరము ఆత్మ ఈెండును' భిన్న ములా; 

ఒకటియేనా ? మరణో త్తరము తధాగతునకు బునర్జన్మ 
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గలడా ! లేదా? యిత్యాదులు వితర్కి.౦చినను, వితక్కి౦పక 
పోయినను - నమ్మినను నమ్ముకున్న ను, జన్న - జరా మర 
ణములు గల్లునవి గలిగియె తీరును. అందుచే నీవిమయములం 
ేల్చికొను పయత్నేము నేను జేయను. ఎందుకనంగా - 
సీ వాద -వివాదములతో _(బవాుచర్యమున శెస్లును స్టైర్యము 

అ 

జిక్క_దు. వై నాగ ముత్పన్నము గాదు. పాప నిరోధ “యాం ణి 
మేర్చుడదు. నౌంతె - పజ్ఞ - సంబోభము - నిర్యాణము, 

“ఇది దుఃఖము - యిట్టిది దుఃఖసముదయము, ఈ స్థిలి 
దుఃఖనికోధము, దుఃఖనిరోధ మార్లమిడి యని నేను వివ 
రించి చూపింతును. ఎందుకనగా - యూ నాలుగార్య సత్య 
ములు - _బహ్మచర్యమునకు స్టైన్యము నిచ్చును. వీనితో 

వైరాగ్య మేర్పడును. పాపసిరోధ మగును. శాంతి -| పడ్డ - 
సంబోథధ - నిరాగణములు సిద్ధించును. అందుచే - మా-లుంక్య 
పుత్తా! వ విషయమును నేను జరిింప దలంపలేదో - డానిస 
గుజెంచి | పశ్నింపకుము. నే నే పశ్నలను వివరించి చెప్పు 
దునో- యవియే వివరించుట క తృములై న విషయములని 
దెలిసికొమ్ముు. 

బుద్ధుని యా మాటల కరమేమిః! “ఆత్మపంచ స్కంధ 
ములతో. జేయబడ్డది. కాని - డని యా కార మెట్టిది ? అది 

యున్న దున్నళ్రై యేమియు మారక  బరలోకమునకుం 
బోవ్రనా! లేడా!” యిత్యాది వాదములు బని లేనివారి వేడుక, 
జగ తున విపుల దుఃఖ మున్నది. డానికిం గారణము మను 
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వుని త్వ. అందుకే యపాంగ మారములతో - నా 
డి ౯ లు (౧) 

తృవ్వను నిరోధింపవలెను. అప్పుడు జగ తున సుఖ - శాంతులు 
నెలకొనును. ఈపని సేయుట (పతి వ్య క్రికిని గ_ర్హవ్యము, 
ఇదియే సరళమైన మార్షము. బుద్దుని యుపదేశ సార మిది. 

ఈశ్వర వాదము 

“బుద్దుండిశ్వరు నంగీకరింపలేదు. అందుకై యతండు 
నా_స్పికుండు" యని గొండబు దలంతురు. బౌద్ద వాజ్బయము - 

లేక |పాచీనములై న యుపనిషత్తులు జదివినచో - నీ యావేప 
మవిచార మూలకముని బెలియును, ఈ లోక (ఛమమును 

' దూరీకరించుటకు - బుద్ధ సమకాలికములై న యీశ్వర వాద 
ములను దిగర్భనముగ 6 జూవింతుము- 

ఈశ్వర శబ్బముయొక్క- యు ల్రేఖము “అంగు త్తర నికా 

యముిలోని *తికనివాతము నందును - (సుత్త సం! 61) 

మ్నిజ్ఞిమనికాయములోని “చేవదవాను త్తి మందును (నం, 
101) గలదు. మొదటి ను త్తముయొక్క_ సారాంశ మిది: 

భగవంతుం డనెను. “భికువులారా ! ఈ జగ త్తున 

సర్వ పాణులును సుఖదుఃఖములు - యుచేతో భావము వీని 
ననుభవించుచున్న వి. వీరందరు నీశ్యర నిర్మితు లే - (ఇస్పర 
నిర్మాణ హెతు) యని (పతిపాదించు వారిని, నమ్మ్మినవారిని, 

జూచినప్పుడు నా మనస్సున “ఏరి వాదమేమ'*ని శంక బాడ 
మును. దానినే మరల నా మేడింతురు. అపు డిట్రనుకొందును, 

“పీరంద రీశ్యర నిర్మితులై నచో నింత గలహ కీలురుగ - 
ఘాతేకులుగ నెందుకున్నారి! (పాణఘాతములు ఆ జ"ర్యము 
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యసత్యము-క్కు ట యివియస్నియు జగ త్తునం దెల్టు వచ్చెను.” 

ఈ నా (పశ్నలకు సమాధానమే దొరుకదు. భిక్షు వులారా! 

యా సర్యమును యిీ=శ్వ్యమండే నిర్మించే ననుకొొన్నను - నౌ 

విశ్వాసము సత్క-ర్థల్నక యుతాహామును బురికొల్పదు 

గదా! పవృ త్తి నొసయగదు గదా! గది చేయందగినది చేయ 

రానిదిియను విషయమును డెలిసికొనుటకు సాయపడటు.”? 

ఈ యీశ్వర నిర్భ్మాణముయొక యుశల్రేఖము “చేవ 
దహసు త్రముిన గలదు. కాని యాభాగము బశ్నీ ప్రమై 
యుండవచ్చునని నా యనుమానము. ఎందుకనగా - దీని 

యందలి కల్పన మణీ యేసు త్తమునను న చుంబిత మైెయున్నది. 
బుద్ధుని కాలమం దున్న దొడ్డ దేవుండు _బహ్మ. కాసియతండు 

వివధముకై న వస్తువులను సృష్టించువాండు. అంతేగాని - 
బె బిలులోని 'దేవునివంటి వాకు గాడు. జగ త్తు పుట్టుటకు 
ముం దతండు బేండు. విశ్వ ముత్పన్న మైనవిదప దోలుత, (బవ్మా 

జన్మించెను. అతని యనంతర మితర్మ పాణులు గల్టినవి. 
అందుకె యాతనిని భూత సష్ట్రగాం దలంచిరి. '(బవ్మాజాల 

సుత్తము'నం దా (బహ్మనర్థ న మున్నది, దాని సారాంశ 

స 

“అనేక కాలానంతర మో జగత్తు సంవ _ర్లమును 
(నాశమును) బభాందును. అపుడు దీనిళోసి ఆ యేక | పాణు లా 
భాసర చేవలోకమును జేయును. పిమ్మట ననేక కాలమున 

కీ జగ త్తుయొక్క_ వివర (వికాసము) మేర్పడును. అపుడు 
దొట్టతొలుత (బహ్మావిమాస ముత్చన్నవుగససను. పిదప నా 

భాస్యర "దేవలోశకమునుండీి చ్యుతమై యొక పాణి యా 
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(పభుండు. అంతరిక చరుంకు,. శుభస్థాయి. దీర్గ జీవి. ఇతని 

తరువాత న నెక పాణులు చ్యుతు లై యా విమానమున జన్మం 

తరు. ఆ (వాణులకు6 దొ ల్తం బుట్టిన వాండు - ఘనుండుగాల 

~ నల J ఇ యాం. ఇంటో అ 

గన్పడును వా రాతనిని (బవ్మా, మహా బహ, సర్వదర్శి, 

యీాశంరుండు, గ్ర, నిర్మాతే, వరి - భూత భవ్యములకుం 

వితి - యని గీ ర్రింతుగు, 

“బహ్మ దేవానొం(ప్రధమః సంబభువ, 

విశ్వస్యక ర్హా భువనన్యంగోపాొ (1-1). 

వై వాక్యము ముండకోపనిప త్తు లోనిది. దీనిలో 

(బహ్మవిషయిక మైన మై కల్పన సంతేపముగ ని'ర్దేశింపం బడి 
0 రా Q__. . 

నది. దీనిలో (బ్రహ్మను జగత్క_ రగా _ నిరూపించుట కె 

(బావ్మాణు లొనర్బెన పయత్నము స్పష్టముగ చెలీయు 

యన్నది. కాని యావెాదము సమకాలికులైన [శమణుల 

ముందు నిలువలేకపోయెను. తమనాద దార్చుల్యమును గమ 

నించి _చాహ్మాణు లీ వాదమును వదలి (బహ శ్రోబ్దము 

నపుంసక లింగ మనుటకు మొదలు పెట్టిరి. చాల యుపనిపుత్తు 

లలో సీ (హ్మశబ్దమున శే గొప్పుదన మివ్వంబడ్డది. 

వివూనమున జని శ్రంచును. ఆ పాణి మనోమయుండు. స్యయం 

(బహ్మ్మనుండీ _- బేక్ - యాత్శనుండి జగత్తు బుట్టి 

నదే యనుకొందము. “అడెట్లు బుట్టినది + దీని కుత్తరము 

బృహదారణ్య కోపనిషత్తునం దిట్లు గర్పింపం బడినది. 
ఆ భెగ మిది: 

“ఆకతై వేద మగ ఆసీత్ పురుషవిధః........ 

సవైనైవరేమే తస్మాదేకాకీ+నర మతే 
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స ద్వితీ యమెచ్చత్ ; సహైతావానాన యధా స్తీ పుమాంసౌ 

సదంపరిష్వక్తు 1 స ఇమమేచాత్మానం దేవా పాతయత తః 

పతిశ్చ పత్నీచాభవతాం, త స్మాదిదమర్థ బృగల మివస్వై ఇతి” 

“సర్వ ప పథమమున పుుువ రూపియెన యాత్మ 

యుండెను. అతండు రమింపలేదు. అందుచే (మనుష్యుండు) 

నేకాకిగా రమింపండు. అతడు రెండవ దానిని నెను. 

డీ పురుషులు బరస్పర మాలింగస మొనక్చు కొనున ట్రతేం 

డుండెను. తన్ను దానే యతండు శెండుగాం జేసి కొనా్మాండు. 

అందుచేం బతి పత్ను లొ రి. కినుక సీ శరీవము ద్వెదళ ధాన్యము 

యొక్క_ దళము వంటిది.” 

(బృ. =. 1-4-13) 

“ఉత్ప త్తి కథిను గుణించి బైబి లేమి చెప్పునో 

మాతము. “తరువాత బర మెశ్వరుండు భూమివై వె - పృ స్వం 

శమైన మానవుని బుట్టిం చెను. లక్రని యెముకను 'బెెకి దానితో 

యేని గల్లించినాండు... . అందుే బురముషుండు దలి ర దం కలను 

వదలి - తన ఈ గలిసి వ ర్తించెను. వీ రిర్వురొక 

“దేహమే. (బై బలు-ఆత్చ త్తి. అధ్యా... 2) 

3వ బాదమునకును - వీ వాదమునకును భేద మెంత * 

బై చిలులోని దేవుండు బృధివిని నిర్మించి - తరువాత మెను 

ష్యుని సృష్టించెను, వాసి మెమ్ముతో శ్రీ సృష్టి జర గనట ! 

జగత్తు కంయె నా చేవుం డత్యంతేము ఖిన్నుండు. ఉపని 

పత్తులలోం బురుపు రూపియైన యాత్మ తానే రెండ - (స్రీ 

పురుషు లయ్యెను. 

(40) 
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(ప్రజాపతి యొక్క యుత త్తి 

(పజా పతి యనంగా జగత్క_ రయన (బవ్మా. అతని 

యుత్చ త్రి బృహదారణ్యక మం దొట్లున్నది:- 

“ప ఏతేద మగ ణనుః, తా ఆపః, సత్యమసృృజంత, 

సత్యం (బహ్మ్క (బహ్మా ప్రజాపతిం, (ప్రజాపతిర్లెవాన్ 

తే దేవాః సత్టమేవోపాస త్తే 5.2) 

“అన్ని టికిని మొదట నుండినది నీచే. నీరు సత్యమును 

సృష్టించెను. సత్యము (బ్రహ్మను - (బవ్మా. (పజాపతిని- 

(పజాపతి డేవతలను వరుసగా స్పృప్పించిరి, చేవతలు సత్య + 

మునే యుపాసింతురు.” బైబిలులోం గూడ - జల్మపళయా 

నంతరము - సృ - మరల. జరగిన కథ యున్నది. కాని 

దేవుండు మొదటనే “యోహాను కుటుంబము, 'షళుపతులు 
పురుషులు స్రీలు, ఏరి నండదటిని బడవలో నెక్కింపెనట | 
పిదప  జలపళయము ' వచ్చినది, ** ఉపనివత్తులందు - 
జ లపళయమునకు ముం జేముండెనో, జెప్పంబడ కెదు. ఇంతే 
గాదు, (ద్రహ్మ ) దేవుండు - | _(బహ్మత _క్వేము ఏీని యన్నిటికం కు 

- ను- సత్యేమున్కిచ్చిన స్టా స్తానముగొప్పది. (బహ్మ్బ్జా లసుత్త” 

మందివ్యంబడ న టహోోత్పత్తి, కథ - యా కథకు దగ్గరగా 

నున్నది, 

'ఈశకరు(డు జగత్తు కంళు భిన్ను డై - జగన్ని 
ర్మాణ మొనక్సు” నను స్ క్ర కల్పన - హిందూ స్థానమునకు 
నకుల నుండ సంకలిత 'మైనట్ట్లుం దోచును. ఎందు కన6గా 

= Parana న జ ఖు యజ nnn వా నివా నా కక జ క కు దద దద మట జనక లమ దుల మ యు అదన మి అద యద ద లా కన యంద జ ద జ దా దానా 

షో వపు ఉత్ప త్తి. ఆ|| 7 
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అట్లిచో బుద్ధం డిశ్య రుని గారవింపకుంకుటచే నా_స్తికుండని 

యాతనిపై మీంయములునూకటదిన్న ని పసియీనా! “బుద్ధం 

"వేదముల నిండించెను. కనుక నాతండు నాస్తికుడిని 

(బొహ్మణు లవిరి. కాని బుద్దుం డెచ్చటనమ- వేదమును నిందించి 

నడికేదు. _చావ్మాణు "అంత యో గౌరవించు సాంఖ్య కారికల 

వంటి !గంభములలో  వేదనింద డక్కువ యున్నదా! 

ఈ కింది దాని నమందురు 2. 

“దృష్టవదాను (శవికః 

సహ్యవిశుద్ది క్షయాతిశయ యుక్తః”. 

“దృష్ట మై మన యుపాయము వలనే వె డికోపాయముహాడ 

నిగుపయోగము. ఎందుకనగా నవి కుది - నాశము-యతిశ 

యము యూ గుణములతో. గహాడినవవి* 

భగవద్దితలో నున్న - “లె ,గుణ్య విషయా వేదాః” 

యనుమాట - వేదనింద గాదా యేమి? సాంఖ్యులు - 

(బాహా దణులజాతీ భేదమువై దండే త్తలేదు. భగవద్రిత జాతి 

భేదమును న త్తిన త్తిగా సంగీకరించినది. అందుచే - దాని వేద 

నింద ఏరి కంత తభాధకముగా Be బుద్దుం డన్ననో - వేద 

ముల నిందింపక - జాతిభేదముసై దండె జైను. ఇంక నతండు 

-వేదనిందకు. డెట్టుగాడు ! వేదమనంగా జాతిచేదము. జాతి భేద 

మనంగా వేదము. ఈ చెంజికిని _బాహ్మణుల దృష్టిలో నంత 

యొద్దిక. మరి - జాతిభేదము "లేనప్పుడు - చేదమెట్లు [బదు 

కును? జాతిశేదము చెలామణిలో నుండి వేద మొక యత 

రము మిగులకపోయినను = వ్ర దృష్టిలో వేద ఫామాణ్యబుద్ధి 

యుండినశ్లే, వేదములు (బదికినశ్లు. 
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బుద్ధసమకాలినుకై న [(శమణ _బహ్మాణులలో వ 

సీశ్యర వాదమున కంత (పాధాన్యము లేదని ముందు గావిం 
చిన వివేచనతో స్పష్టమెనది. వారిలో నొంద రీశ్వరుని స్థాన 
మున గర్భ్శను [బతివ్వీంచిరి. బుద్దుడు కరంపొది  గాకుండు రే © థి @ టచే నాస్తికుం డనిరి. ఈ నిందలోని బలమెంత యో బై పక 
రణమున జూతముగాక !!! 



ఎనిమిదవ (పకరణము 
క్ర ర్మ యోగము 

బుదు(€డా పికు(డా _ నా సికు(డా ? 
pan 2) ణో — 

ఒకసారి బుద్దభగవానుండు వై శాలీనగర సమో పమున 
“మహోవనిమం దుండెను. అప్పుడు నొందయు (బసిద్దు లెన 

“లిచ్చపి” రాజులు - దమసంస్థాగారమం -బేదో యొక వ్యవ 

పోరమునకై జేరినారు. బుద్దనిగూరి ఏన |బశంస యక్కడ 

వచ్చెను. కొందజు బుద్దుండు - ధరర్ణము - సంఘము, పనిని 

గుజించి 'మెచ్చుకొన నార్ంభించరి. దానిని వన్న “సింహా 

చేనాపతిి కి బుద్ధనిజాడ బుద్ది జూడమినది. సింవాసేనా"పతి - 

నిర్ల)ంధోపాసకుండు. అందుచే - బుద్ధదర్శ నమునకుం దన గురు 

వెన 'నాధపుత్తుని యనుమతి గావలసియుండెను. సేనాపతి 

నాధపుత్తుసి సమోాపించినా(డు. 

సే:_ భదంతా ! నేను శమణగౌతముని జూడనోరు 

చున్నాను. 

నాథ : నా సింహో + స్వు [కియావాదివి. బుద్ధుం డఃకి 

యావాది. అందుచే నాతనిని నీవు జూడరాదు. స్ట 

గురువుయొక్క_ మాటలు విని సింహ సేనాపతి యప్ప 

తికి బుద్దుని జూచు తలంపు వదలుకొన్నా(డు మరల నొకతి 

రెండుమోరులు సంస్థాగారమందు బుద్ధుని గుజించిన మెప్పు 
లను వినెను. అపుడుగూడ 'నాధపు తుండు” బుడ్గ ద్ధ దర్శనము 

నంగీకరించినవా(డు గాడు, ఇట్లు గొన్నిసారులు జర గాను, 
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కడకు - *నాధపుతుండు” సమ్మతించినాయడు. సింహ సేనాపతి 
పరివారముతో. గూడ - బుద్ధుని సమిోవీంచి, నమస్కరించి, 
యొకవై పున సిలిచెను. సింహ సేనాపతి యనెను. “భదంశతా! 

మి రకియా వాదులై (శావకుల కక్రియా _వాదమును 
బోధించు చుంటిరట! ఇది నిజమేనా!” 

బుద్దుడు బదులొసలౌను. “సింహ సేనాపతీ,! అట్టిది 

గూడ నొక సం్రపదాయము నాలో నున్నది. దానినిబట్టి 
సత్య వాదులై న మనుష్యులు శేమణగాతము ల|కియా వాది 

యందురు.” 

సింహా: ఆ సం|పణాయ మేది? 

బుద్ధు:--- సింహో! నేను కాయ దుశ్చరితములు _ 

వాగ్దుశ్చురితములు-మనోదుశ్చరితములు - వీని య కియ నుప 
చదేశింతును. సింహో! నాయం దింకొక సం| పదాయ మున్నది. 
దానితో సత్య వాదులై న. మనుష్యులు నన్ను (గియావాది 
యందురు. అదియీది ? నేను గాయ సుచరితములు -వాక్సు 

చరితములు - మన స్పుచరితములు వీని క్రియల నుపబే 
నింతును. 

నాయందు వేటొక సం పడదాయము గలదు. డాని 
సంబంధముతో సత్యవాదులు న న్ను చ్చేదవాదిగా నెంతురు, 
అవియెవి ? నేను లోభము - ద్వేషము - మోహము మొద 
వైన సర్వపాపకారక మనోవృ త్తులయొక్క_ యుచ్చేదము 
నుప బేశింతును, 

నాయం దింకొక సంపదాయ మున్నది. అందుచే - 
సత్యవాదులు నన్ను జుగప్సిగా నెంతురు, నేను గాయ దుశ్ళ 
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కడకు - *నాధపుతుండు” సమ్మతించినాయడు. సింహ సేనాపతి 

పరివారముతో. గూడ - బుద్దుని సమిీవీంచి, నమస్కరించి, 
యొకవై పున సిలిచెను. సింహ సేనాపతి యనెను. *ఛభదంతా! 

మా ర్యకియా వాదులై _శావకుల కక్రియా వాదమును 
బోధించు చుంటిరట! ఇది నిజమేనా!” 

బుద్ధుడు బదులొసలాను. “సింహ చేనాపతీ,! అటిది 
రు 

గూడ నొక సంపదాయము నాలో నున్నది. దానినిబట్లి 
ర 

సత్య వాదులై న మనుష్యులు శేమణగాతము ల|కియా వాది 

యందురు,” 

కెంవా;. ఆ సం|పణాయ మేది? 

బుద్ధు:--- సింహో! నేను కాయ దుశ్చరితములు _ 

వాగ్దుశ్చురితములు-మనోదుశ్చరితములు - వీని య కియ నుప 
దేశింతును, సింహో! నాయం దింకొక సం, పదాయ మున్న డి, 
దానితో సత్య వాదులై న. మనుష్యులు నన్ను గియావాది 

యందురు. అదియీది ? నేను గాయ సుచరితములు -వాక్సు 

చరితములు - మన స్పుచరితములు వీని క్రియల నుపబే 
నింతును. 

నాయందు వేటొక సం పడదాయము గలదు. డాని 
సంబంధముతో సతం;వాదులు న న్ను చ్చేదవాదిగా నెంతురు, 
అవియెవి ? నేను లోభము - ద్వేషము - మోహము మొద 
వైన సర్వపాపకారక మనోవృ త్తులయొక్క_ యుచ్చేదము 
నుప బేశింతును, 

నాయం దింకొక సంపదాయ మున్నది. అందుచే - 
సత్యవాదులు నన్ను జుగప్సిగా నెంతురు, నేను గాయ దుశ్ళ 
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రిత మనోదుశ్చరిత వాగ్దుశ్చరితముల గంటగించు కొందును. 

పాపకరములై న పనులు నాకు గిట్టవు, 

ఇతర సం;పడాయమును నా యందొకటి గలదు. 

అందు శే నన్ను సత్య వాదులు వినాశకుం డందురు. లోఖా 

"డమ-మోహాదుల వనాశమును శే నుషడేరింతును. 

సింహ సేనాపతీ ! వీనితొ,ం వాటు వేజొక మార్టము 

గూడ నాయం దున్నది. అందుచే సత్యవాదులు నను దప 

సిగ నంతును. పాప కారకములై న యకుశల కర్మలను నే 

దపింపల చజేతును. ఆ తపస్సు చే. బాపకరములై న యకుశల 

కరఎలు మూల మట్టముగ నశించును, మజల మొలకెత్తవు. 

అందుచే వేను దపస్విని. * 

బుద్దునిపై న్నాస్తికతారోపము 

వై సు త్రమునందు బుద్దుం డకియా వాడి యను 

నారోపము గలదు. ఈ యపవింద మహో పేకస్వామి వేసెనో; 

తేదో- తెలియవు. ఎక్షైన నప్పుకు బుద్దుపి వైని సిట్రి యారోప 

మొకటి యుండె ననుటలో సంజేహము లేదు. 

గౌాతము6డు మే తియ కులమున జన్మం చెను “కేలియి 

శ తెయులు - ఇాక్యులకుం బూరుగు వాగే. ఆప్తులు గూడ 

పీ రెర్వు3 నడుము - రోహిణి నది నిటి కొజకె మాటి 

మాటికి రగడ లయ్యుడిఏ. వెతొక గుంపులోని మనుష్య 
త 

ఊతొెకండు దమలోని వానిని జంపిన దానికి బదు లెదుణి 

లు * చూ “బుద్ధంిలాసార సం.గహముి ప్ప॥ 279.281 
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గుంపులోని మణి మయొకనిని జంపి తీరవలెను. ఈ పద్దతి 

నేటికిని సరి హద్దులలో నివసించు పఠాను జాకి వారియం 

దున్నది. ఈ యాణారమే బూర కాలమున హిందూస్థాన 

త తియులలో. గూడ (బాకి యుండెను. ఆ నాటి మరి యుద 

ననుసరించి - దమ పొరుగువా నైన “కోలియుిల రక్తమును 

జబోధిస తుండు గోరంవలసి యుండెను. అతండు మ. తియుండు 

గదా! కాని - గాతముం డట్లు సేయక సన్యాసి యో యెనాయకు, 

అదియే చితమైన సంస్కార విశేషము, 

ఆ నాటి _బాహ్మణులు గాని త తియులు గాని- 

గృవాస్థ్యా శమము దవు కష్టము చేకున్న చోం బరి వాజకులై 

గఠిన హా పశ్చర్య నొనరించు చుండిరి. ఇశ్లు - గాతముండును, 

దపస్వి యయ్యెను. ఇందులో విశేష మేమియు లేదు, 

కాని - యా తరుణ గృహస్థుడు - దన జాతికి నికుపషయోగి 

యయ్యె నని మా[తమే జనులు బెవవి విజచిరి. కాని యేడు 

వర్ష ములు దప స్పానరించి - బోధిస కు పండు బుద్దు డై - 

గృహస్థ శ్రమముళ “చని సుఖమును - సనాష్ఫసములోనీ దప 

శ్చర్యను సమానము నివసింప. దే" చ్చెను. డానితో న నేకు 

లాతనివై 'టీకలు? సేయ నారంభించినారు. . 

ఆ నాటి సమాజ పద్ధతులు రెండు. కర్భయోగము 

నా|శయించినచో (మాహ్మ్ణుండు యజ్ఞ యాగము లొనర్చ 

వలెను, య తియుయడు యుద్ధము 'సేయవలెను. వైశ్య 

ఛూ దులు వ్యాపారము, నేవ - ఏనిని గావింప వలెను. 

ఈ కర్మయోగ మిష్టు పడనివా రడవులం జేరవలెను. అచటం 
దపశ్చర్యలతో' శరీరమును గృశింపం చేసికొన మరణింప 
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గుంపులోని మణి యొకనిని జంపి రీరవలెను. ఈ పద్దతి 

నేటికిని సరివాద్దులలో నివసించు పఠాను జాతి వారియం 

దున్నది. ఈ యాణారమే బూర కాలమున హిందూ శ్లాన 

త తియులలో. గూడ (బాకి యుండెను. ఆ నాటి మరి యుద 

ననుసరించి - దమ పొరుగువా నైన “కోలియుిల రక్తమును 

జబోధిస తుండు గోరంవలసి యుండెను. అతండు క్ష తీయుండు 

గదా! కాని - గాతముం డట్లు సేయక సన్యాసి యో యొనా.డు, 

అదియే చితమైన సంస్కార విశేషము, 

ఆ నాటి | వాహృణులు గాని త తియులు గాని- 

గృవాస్థ్యా శ్రమము దవా కష్టము చేకున్న చోం బరి వాజకులై 

గఠిన హా పశ్చర్య నొనరించు చుండిరి. ఇశ్లు - గాతముండును, 

దపస్వి యయ్యెను. ఇందులో విశేష మేమియు లేదు, 

కాని - యీ తరుణ గృహస్తుండు - దన జాతికి నికుపషయోగి 

యయ్యె నని మా[తమే జనులు బెవవి విజచిరి. కాని యేడు 

వర్ష ములు దప స్పానరించి - బోధిస ? తుండు బుద్ధుండై - 

గృహస్థాశమములోని సుఖమును - సనాష్ఫసములోనీ దప 

శ్చర్యను సమానము దిరసింపం దే" చ్చెను. డానితో న నేకు 

లాతనివై 'టీకలు? సేయ నారంభించినారు. . 

ఆ నాటి సమాజ పద్ధతులు చెంగు, కర్భయోగము 

నా|శయించినచో (వాహ Qణుడు యజ్ఞ యాగము లొనర్చ 

వలెను, య తియుయడు యుద్దము  పసేయవలెను. వె శ్య 

ఛూ దులు వ్యాపారము, నేవ - వీనిని గావింవ వలను, 

ఈ కర్మయోగ మిష్ట పడనివా రడవులం జేరవలెను, అచటం 

దపశ్చర్యలత శరీరమును గృశింపం చేసికొని మరణింప 

జ స్మ లు 
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వలను. ఈ శిండే నాటి సామాజిక పద్ధతులు. వ్సికి. 

దిరుగ్డ6 బడుట కెవ్వ3కి సాధ్యము గాకుండెమ. బుద్ధం డాపసి 

యొనర్సినాండు. 

వేలు వెజబు | శేమణ సంఘములలో -భిన్నభిన్న త త్త 

జ్ఞానములు | బతిపాదింప బడాడివి. కాని-తెప పశ్చ ర్యా విషయ 

మున మాతము వారి కవ్వరెకి వి పతిష. తిలేదు. 

తయే యుండెను. వారితో సి సంధులు గక కక్కు_వ (వాథా 

న్వము నొసయిరె. “ఈ జన్మము దుఃఖ కారకము. ఇది పూర 

జన్మ పాఫఫలము. ఈ పాప పరిహాంమునకుం గఠిన త పశ్చ 

ర్య్వయె మార్లము - యని వారి యృ్మగనాయకులు వాదించు 

చుండిరి. బుద్దుం డీ తప పశ్చర్యను నిపేధించెను.. అగుటచే 

నిర్ల)ంధు వీత్రసి న, కియా వాడి (అకర్మవాది యనుట సవా 

జమే. బుద్ధుండు క న్ర్రత్యాగము శీయుటచే - | బాహ్మణు 

లీత్రని నశ? యన్నారు. తప పశ్చర్య వదలుట వే (శ్రమణులు 

గూడ నచేపేరు వెట్టి3. 

(కాంతికారక మైన త త్త్వజ్ఞానము 

బుద్ధుండు గృహ త్యాగ మొనర్చినది దాను మా త్రమే 

యాత్మబోధ మండి మోశత్షమును భాందుటకుం గాదు "శమ 

పొరుగువారివై నాతడు గ త్తి గట్టుట కి వషపడ లేదు. హింసా 

వృత్తి లేక బరస్పరము సుఖముగ జీపించు నాకానొక సమాజ 

ద్గ్వా” క 

రచన యొనరించుట సాధ్యమా! ఇదియే యాతని మనస్సున 

నిరంతరము దిరుగుచుండిన యాలోచన. దీనిని మనము 

మజచినచో - బుద్ధుని చర్మితలోని గళయ పోవును. తప 
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సుతో మానవ జాశికి శాంతిని |బసాదింపవచ్చు నని 

దొల్త నాతనికిం దట్టినది. అందుచే నాతం డిల్లువిడచి - 

యడవి కేగెకు. నడేండ్లు దపశ్చర్య సడచినది. తపస్సుతో 

సాధింపంబడున చేడియు శేదని యాతనికిం డెలిసెను. 

నెంటనే లా నిస్పంకోచముగ డాసిని వదలి పెట్టినాండు. ఒక్ 

నూతన మధ్యమ మార్షమును శ కోధించి గ్గడ్డకుం దీసెను. 

a 

వునుకొిిను సనాతన రాజకీయవానులు వినాశ కులను 

(Nihilist; నొక వికేవణమును దగిలింతురుగడా! వారి లోటు 

పాటులను సమాజమున నెక్క్కువ బిజారము చేయుదురు. 

అశ్లే - బుద్దునిగూడ సమకాలికులై న టీకాకారు “ల శ్రీయ 

వాది యనం. అతని నవీన త _త్త్వజ్షూనము నిరర్ధక మని వేయి 

నోళ్ళతోం | బచార మొనరించిరి. 

నేంయగూడ *, కాంతి కరులై నవారికి 'ధార్మికల 

దుశ్చరిత _ సుచరిత ములు 

ఈ (పకరణమున దుశ్చరిత - సుచరితము లన నేవో 

గొంతే పర్యాలోకింతము. బుద్ధభగ వానుండు సా చేయక 

(బాహ్మణులతో నన్నాడు. '(గ్పవాస్టులారా ! కాయికోము 

లైన యధర్శ్మములు నూండు. అవియీవి ? ఒకానొకండు 

(బాణఘాతే మొనరించును, రుదదారుణ లోహితపాణియె 

గలహాయమాను డగును, బేక్ దొంగతన  మొనరించును, 

వవ స్తువు దనదిగాదో - దానిని యడవిలోగాని - యూని 

యందుగాని - విచారణ బేక దీసికొనును. వ్యభీ చరిం చును. 

తల్లి దర్శడులు - చెల్లెలు - మగండు - నా పులు ఏరిచేత 

/ 
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రజ్నింపండిన 

ధర్మములు, 

యని జెజిచును, ఇవి | దివిధములై న కాయి కౌ 

వాక్కుతో ఫఘటించు నాట్లు తేబింగుల యథ ర్మా 

చరణము లెట్టిపి ! ఒకా నొక డసత్యము బలుకును. సభలో 

బరిషత్తులో - నా_ప్త మండలములో తేక రాజ ద్యారమునం 

దొకనిని సాకు రము ఏిణారింతుకు. నీ వెజింగినది బల్కు 

మందురు. తా నెజులుని బెజెంగతి నని వాండనును. మాడ 

నిది జూచితి ననును. ఇట్లు తన కొట కై - బరుల క "అ కె- 

లంచము గొజ్బకై - బుద్ధి సూరంకముగ నసత్యము వచిం 
బి 

. లేకగు ట్ యినర్సును, ఒకరు బలుకుచున్న మాటలు 

విని - యవి వేజూకరికిం జెప్పి - యిక్యురకు భేదమును గలి 

నించును. ఈ సేదముత నా రిర్వురకుం గలహము బెకుగును. 

ఆ కలవాము? శీనోపాయ మొనర్చువా ని కానందము! 

జగడమును 'బెంచునూట కే వాడాడు చుండును, వేక్ యొకం 

డొకనితో జగడించును. దుష్టకర్క-.శముగ మాటలాంయయను. 

[కోధమును రెచ్చనగొట్టుచుం బల్కును. ఆమాటలు మర్ణ 

చ్చేదకమునై. యుండును. సమాధానపడుటకు సాధ్యపడనివై 

యుండును. తేక యొకండు వదరుపోతుగా నుండును, సందర్భ 

శుద్ధి గమనించి మాట్లాడకు. అధార్మికముగ, శిష్టాచార 

విరద్దముగ, న్తయ్యముగం బటుకోను. వాసి పలుకులు 

(బసరీగముల కాలే అకారణముగ ననక్ధళెషణము 

చేయును. -ఈ నాబ్లును వాచికములై న యధ ర్మాచరణములు. 

గృవాస్థులారా ! మానసికములై న యధర్శ్మములు 

ము -తైజయగులు. అవియెవి * ఒకడు - వేజొకరి (ద్రవ్యమును 
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గుజించి చింతించును. ఇతరువి సంపత్తి తనకురావలెనని 

గోరును, 'చ్యేషబుద్ధినిగలిగి యుండును. పీండు నశించుగాక! 

జచ్చుగాక! యని నోరుచుండును. తేక - వాండు మిఖ్యా 

దృషస్ట్రగలిగి “దానధర్మములు లేవు. సుకృత దువ్మ్ఫత కర 

ఫలములు లేవు. ఇ్రహభోక-పరలోకములు తేవుయని నా_సిక 

షిబారములు చేయును. ఇవి మానసికములై న యధథర్శములు, 

ము_త్తేటింగులై న కాయిక ధర్మము లేవి? ఒకడు 

[పాణిఘాతము సేయండు. ఇతరులవై నాయుఫథము నెత్తండు. 

హత్య వానికి లజ్ఞాక రము. సరః పాణులయందును వాని 

యాచరణము దయామయమై యుండును. దొంగతన మొన 

ర్పుండు. (గామములలోనైన - గాననములోనై న - నిచ్చిననే 

దప్ప యొకరివ స్తువును [ైకొనండు. వ్యభిచారము సేయండు, 

తలి ల్లడం[డులు-నన్నా- జెల్లం డు, పతి, యా ప్ర పులు, పనిచే 

రథ్మీింపండిన త్రో సంబంధముంచి కొనండు. ఇప్ కాయిక 

ధ ర్మాచరణములు. 

వాచిక ధర్యాచరణము "లేవి? ఒకలం డసత్యము 

లాడండు. సభలో - బరిష త్తులో - రాజద్యారములో దన్ను 

సామ్యము విచారించినప్పుడు - దనకు తెలియనిది - తెలియ 

దనియే చెప్పునా. చూడనిది - మాడ శేదనియే బలుకును, 
తనకొొణికె, యితరులకొఅ కె లంచము కొజ్నకె -యసత్యము 

బలుకండు. కుట సేయండు. ఒకరి మాట వేజూకరికిం 

జెప్పండు,. కలహించువారి నొకటిగాం చేయుటకై. యత్నం 

యును. వారిలో నేక వాక్యత గల్పించుటకు [శమించును, 

ఆనేకు లాకయెనప్పుడే వాది కానందము, ఏఐకమత 
9 
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మును బెంచుమూట లే మాట లాడును. నాగుడుగాయగా 

నుండడు, వానిషలుకులు సరళములు. కర మధురములు, 

వహాదయంగ మములు, బహుజన ;పియములు, నాగరకునకు 

శోఫించునవియె యుండును. , పసంగాను గసుణముగ6 బలు 

కును. నష్టాచానము ననుసరించి వచించును. సులకత్షుణమ్ములె 

యాగ్యములై న మాటలను మంగ శార్గముగ - థార్మిక ముగ 

ఛాపించును. వాని పలుకులు సకాకణముహే. సార్ధక ములు, 

ఇవి వాచికములై. న చతుక్విఫ ధర్మములు. 

ముత్తె అలసలై న మాన నసిక ధర్మము లేవి? ఒకంకు - 

బర| దవ్యము నాశింపండు. వాని చి తము దోవ విముక్తమై 

యుండును, వైరమును, మవాంయనోరండు. వాసి సంక ల్బము 

లును - నిర్భాధకములై - దుఃఖరహితమ్ములె - సుఖసంపా 

దకములై —_ శుద్దములై. యుండును. వానికి సమ్యాగ్భృష్ట 

యుండును. 'దానధేర్య [ములుండవలెను సుకృతదువ్య్భాతేము 

లకు ఫలములున్న వి. ర్వా లోశపరలోకములుగలవు” ఇఆ 'త్యాది 

ఏశాసములునానివి. ఈరీతిగ మానసికధ రాములు మూండు 

రీతులు. శ” సంవే పముగం జెప్పినచో - పాణఘాతేము ఆ 

యదతాదానము - కామమిథ్యాచారము. ఇవి కాయికము 

లె న పాపములు. అసత్యము” నింద, గలహపరాయణత్వము, 

వదరుబోతుతనము యివి వాచికములై న పాపక్ర్భులు. జర 

(దవ్యలోభము - యితగులు నాశనము గావలెనను సిచ్చ _ 

నా _స్తేక తాబుద్ధి యివి మానసిక పాపకర్మలు, ఈ పదింటిని 

"నకుశలకర్న సథములం' దురు. వినినుండి - నివృ_్తే నమగుటయీ 
ఉల ణు జక 2 నమ్ కచ ఏ ఇ క మశ వ ఇ వం = చితా న శయ ELLE LLL ELE ఇన ఫి వజ న ఇ ఆ అ అస ఇ ఇవా ఆ అ TTT TLL ఆం బు ఇట గ వాలు దణ ఇ వాచ న జా నాఆ అ నశ మ ఇం ములు ఇ ఇచ న - అ మల శమన య 

* *“మజి మనీకాయము (సం:41) “ సాలేయ్యకసుత ము' చూ; 
అజం అయత 
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కుశలకరవభథము. కుశలకరగలుగూడ బదియె. నానివర్ద నము 

వెన వచ్చినదిగదా ! ఏది యకుకలకర్భ 1 వీది కుళలకర్న 1 

వీని వర్ల నము “దిపిటక నాజ్బయమూనం ద నేకసారులు 

వచ్చును. అకుశల కర్శుపథ మే యధర్మాచరణము, కుశల 

ధర్టపథ మే ధ ర్నాచరణము. 

కుశలకర్మములు _ మజీయు నష్టాంగికమార్షములు 

కుశ లకర్మపథము లార్యుల యమ్టాంగీక మార్లమందుం 

శేరును. కుశేలకాయకర్శలు ము_తెజంగులు గడా! పనికి 

సమ్యాక్క- ర్మయందు-సమ్మేళ నము. కుశల వాచిక కర్మములు 

నాలుగురీతులు, వానిని సమ్వ్యగా(కు- గోడికరించికొన్నది, 

ము తెబుంగులె న మానసిక కుశ లక ర్మలు-సమ్యుగ్షృష్ట - సమ 
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కృంకల్పములలోం జోరును. ఇంకమిగిలిన యస్థాంగిక మార్షము 

లోని నాలు గంగములును - నీ కుశలకర్మపంథలకు బోవక 

ములు. సమ్యూగాజీవము, సమ్యుగ్వాయామము-సమ్యుక్టృతి- 

సమ్యక్పమాాథి - యీ నాలుగింటిని, త థ్యముగ భావించి 

యనుసరింపనిది-కుశ లక ర్మపథమున కభివృద్ధిఘటిల్ల దు. పూర్ణ 

తయు గల్ల్పదు, 

అనాస కి యోగము 

ఆస _క్టబుద్ధితోం గుశలకర్ణు లొనర్భినను, వానినుండి 

యకుశ లక కర్ణలు జనించు సంభవముగలదు. 

ఊక్ట్రస్పవ్రో ధమ్మో ఆకుసలస్స ధమ్మస్స ఆరమ్మణ సచ్చయన 

పచ్చ్చయో దానందత్వా పీలంసమాది యిత్వా 

ఉపోనధకమ్మం కత్యా తం అస్సాదేత్కి అభినందళి 
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తం ఆరబూరాగో ఉప్ప జతి దిటిఉప* 
a జ?’ 9 

ఉద్ధచ్చం ఉప్పజత్కి దోమనసన్సం & న్ ౬ 
ol 

“అకుకల విచారముబు - గుకేలముల నాలంబనము 

గావించికొని |: పత్వతుమగును. ఒకానొకంయయ దానమునం 

గును. శీలమును రశ్నీంచిఫొనును. ఉపవసించును. ఇతరులు 

ఏవి నభినందింతురు. దానిచే వాసికి భోభముత్పన్న మగును, 

దృఫ్యయుక్చన్న మగును. శంక గలుగును, | భాంకతే యేర్చ 

డును, డాిర్భనస్యము జనించును.” 

ఇట్లు గుశేల మనోవృత్తు లకుశల మనోవ్భ క్తులకుం 

గారణములగు | పమూదము లున్నవి. అందుచే గుశలములం 

దాస _కివడలి - 'నిరచేకుండై యాచరింపవలెను. ఈ యర్థమే 

కిందిగాధలో 'ధమ్మపడినుందు సంక్నేపముగ చెప్పబడినది. 

“నద్బిపాపసన్స ఆకరణం కునలస్ప ఉపసంపదా 

సచిత్త పరియోదపనం యెతం బుద్దానసాసనం"” 

“సర్యపాపములను "చేయకుండుట, గుశలములను సంపా 

దించుట, దనచి త్తమును శోధించికొనుట - యిదియే బుద్ధుని 
శాసనము.” 

అకుశల పథములన్నియు వదలవలెను. కుశలమార్షము 

నం దనాస కుడ యూాచవెంపవలెను. ఈ సర్వ్యాములు నష్టాంగ 

మార్లముయొక ,_ యనుసరణముచే నేర్చడును. 

కుశలకర్మలందు జా గృతి_యుత్సాహము 

కుశ లక ర్శ్మలయందు జాగ్భతీ —- యు తావాముండవ ల 

నని యుపబేశము “*, దిపిటక వాజ్ఞుయమం'ిదు జాలసారు 
న్ ర 



వచ్చును. ఆయు ల్లేఖనుల నన్నిటి నిక్క-డ నొసయటకు ఏలు 

లేదు. కాని-చిన్నవి యొకటిరెం డిత్తును. 

బుద్ధభగ వాను. డ నెను. “భికువ్రులా రా? శ్రీగాని, 

వురుషుడుగొని, (ప్మ వజితుండుగాని, గ్భహస్థుండుగాని యూ 

[కింది యెదింటిని నిరంతరము జింతన మొనర్పవ లెను. 

1. “నేను _జరాధర్శిని" - ఇట్లు మాటి మాటికిం జింతింప 

వలెను. ఎందుకనంగాం డారుణ్యమదముతో మానవుండు - 
[దికరణములతో దురాచరణముగావించును. ఆ మద మో 

చింతనతో నాశమగును. (తికరణ పాపములు దక్కు_వ 

యగును. 

2, “నేను వ్యాధిధర్నిని”-ఇట్లు మాటిమాటికిని విచారింప 

వలెను. వలనన-నాకోగ్యమదముతోం (బాణి (దికరణము 
లతో ననేకపాపము లొనర్సును. ఈ చింతనతో నాపాపము 
నశించును. | 

ఠీ “నేను మరఠణధరిని”- ఈ విషయము మాటిమాటికి 

జింతింపవ లెను. జీవితేమదముతోం |దికరణ దురాచారములు 
ఘట్టిల్లును. ఆ దురాచారములు నీనితోం దక్కువగును. 

ఓ. “పియములైన - మనోరమములై న పాణులు .., 
పదార్థములు పీనితో నాకు వియోాగమున్నదిి- యని బలు 

మారు విచారింపవలెను. |పియస్నే హముతో మనుష్యుండు- 
మనోవాక్కాాయములతో దురాణారములు నేయును, ఆ 
న్నేహ మో చింతనతో నాశ నమగును. వాని కారణముతగ్గును. 

ర్ “నేను గర్భస్యకీయండను, కర్భదాయాదిని, కర్మ 

యోనిని కర బంధువును, కర! పతిశరణుండను, కొలాాణ | ఈ aC ఫీ 
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కారకములు లేక పాపశకారకములగప కర్శలొనర్చుటలో వాని 

వానికి దాయాదినై పోదును” ఇబ్లు మాటిమాటికి జింతింప 

వలను. కాబుక్క, వాచిక, మాంనసిక దురాచనవణములు 

నళించును. వానికిం గాగణములు దకుు-వగును, 

నే నొకం డనేె గాదు. సకల పాణులును జరా, వ్యాధె, 

మరణ, ధర్మములతో గూడినవే. విని యన్నింటికిం బయ 

వియోగము దప్పవిది. వాపగూడం గర్భ దాయామ లే, 

బ్రిట్లవి యార్య_శావకుండు బికంత5ము ఛౌవించును. అందుచే 

నాతనికి నూర్తము భాసించును. ఈ మార్షముయొక్క- సత తా 

భ్యాసముచే వాని సంయోజనములు నష్టము పోవును. * 

మానవుండు గర్భసకే యుండు. అఆఅనయగానేమి? కర 

ప్ప దక్కి-న వ స్తుజాలము లన్నియు వానినుండి విడివడి 

వోవును. కర్శుమే చెసి స్వర యము. నుండు గర్భడాయా 

దుండు, సత్కి -ర్భల చె సుఖము .- దుష్క-ర్మల బె దుఃఖము 

వాసికి6 బా ప్రించుచున్నది, అతండు “గర్జ్జయోగ్నా కర 

వలననే వానికి బుట్టువుగల్లినది. అతండు గర్భయ యోని, 

_ జనికారణముగం గలవాడు, నరుంను గ ర్భాబంధువు. సంక 

టము 'లందు నిక్క-ముగ వానికిం దోడుపడునది వానికర్ళయ, 

వ్రంతయేగాదు. నరుంయ గర్భ పతిశరణుంయడ గూడ. అనంగా - 

గర శ్రే దన్ను రహీంచునను వి శ్యాసముగలవాండు. బుద్ధుని 

దృష్టిలో మానవ్రం డిస్నిరితులుగ. గర్భ్మచే బంధితుండు. 

క LL LLL ELL LEER LL 

కక 
| 

* ఆంగుత ర నికాయము “చంచకనిపాతము సుత ముఠీ?, చూ, 
నావా 

ళ్ 

(42) 
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ధమ్ముపదమం దీ (కింది శ్లోకమున్న ది. సత్క-ర్భల 

నుత్చాహపూరిత మైన మనస్సుతో నాచరింపవలెనని యది 

జెప్పును. ఆగాధ యిది: 

“అభిళ్టరే థ కల్యాణీ = పాపాచిిత్తం నివారయే 

దంధంహి కరోతో _ పుష్టం పాపస్మిం రమతౌమనో” 

“కళ్యా ణక ర్బలయందు. దర పడవలెను. వాపమునుండీ 

జి త్తమును సనివారింపవ లెను. ఎందుక నంగా-పుణ్యకర్మ లొన 

ర్పుటయం డాలసించిన-చో మనస్సు బాపమందు రమించును.” 

(వాహ్మణుల కర్మయోగము 

ఇంతవజకు బుద్ధుని కర్మయాగ 'మెట్టిదో జూచితిమి. 

ఇంక నానాటి (బాహ్మణుల కర్ణ యోగ స్వరూప మెట్టిదో 

విలోకింతము, _బాహ్మణుల యుపవిక యజ్ఞ యాగాదులు. 

వానిని విధిపూర్ణకముగ నాచరించుటయె వారి కర్మ 
యాగము, యమ[తియులకు యుద్ధము- వై శ్యులు వ్యాపారము- 

శూ దాదులకు సేవ-యిది యాయాజాతుల కర్ట్శయోగమని 

(బాహ్మ్ణులు వచింతుకు,. ఈ కర యో మిష్టము వేని వాం 

డడవులకుంటోయి తపమొనరించును. దానిని సన్యాసయోగ 

మందురు. దీనితో వాని కర్మయోగము ముగిసినక్షే. కొం 
దజు సన్యాసము స్వీేకరించిగూడ - యగ్నిహో_తాది. కర్మ 
యోగముల నాచరించు చుండిరి. అదియే _శేష్టమాగ్దమని 

వారివాదము. ఈ యభ్మిపాయము భగవద్దీతలో నిట్టున్నది. 
“యజ్ఞార్థాత్మర్మణో౬న్యత లోకోయం కర్మబంధనః 
తదర్థం కర్మ కౌం తేయ! ముక్తసంగ సృమాచర$[” 
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(29 గా . ఇగో జగ దాం స 

యజ్ఞ్యార్హమెన కర్శృదప్ప దక్కిన కర్మ బంధకార 

కము. అందుచే గాంతేయా ! సంగమును వడలి యడ్జము 

కొటికే గర్భ నా చచెంపుము.గె 

ల్స్ బో భగ లో డ్ రం “సహయజ్ఞాః (వజాస్సషాః - పో వా 
(ఆ) + 

తు ఆనేన పసవిష భం - ఏషవో పీింషకామధుక్ ” 
లు 

“తొల్లి యజ్ఞ ములతోం గూడ బజలను సృష్టించి 

(బహ్మాటేవుండు “మోరీ యజ్ఞ యోగముతో నభివృద్ది జెం 

దుండు. ఈ యజ్ఞ మే మోకు కోరికల బదుకు కామభేనువిని 

వంచిం చెను.” 

“ఏదం (ఫవర్తికం చక్రం నానువర్తయతీహయః 

ఆఘాయురిం[ది యారామో మోఘం పార్థ 1 సజీవతి. బొ 

“ఈ వీత్తి బవ ర్తి తమై-యజ్ఞ యాగాదిరూపమెన లోక 

తం తము నెవ్యం డనుసరింపండో-వాండు వ్యర్థమైన జీవితము 

గలవాండు. పాపరూపుండు, ఇం[దియ లంపటుండు, నాని 

పుట్టువు ఏత, * 

(బాహ్మణుల లోకసం(గహము 

“| పజాపతిచేం (బవర్తితమైన యీ యజ్ఞ యాగరూప 

చ్మకము సముచితముగాదు. వీనియందు హింస బహుళము.]” 

ఆని యెవ్షన్నికే న దోచినను వాల డట్లు దలంవరాదట! (పచా 

రమును జయనరాదట ! ఎందుకనంగా - వాని యా తలంపు 

జనులలో బుద్ది శదమును గలిగించుచున్న్న ది. ఈ యర్థము 

భగవద్దీత యిట్లు చెప్పును. 

_ ఇల భగవదీత అః 8-9, 10, 15, 
శ fy - గ్గ శ 
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శన బుద్దిభడం జనయే_డజ్ఞానాం కర్మసంగినాం 

జోషయే తృ్పర్వకర్మాణి_విద్వాన్ యు క్షస్సమాచరన్ ” 

“కరస క్షమైన జనతకు బుద్ధి భేదములు గల్పింపరాదు. 

విద్యాంసుండు లా సర్యకర్యలను సముచితముగ నాచదించు 

వాండై యితరుల నాచరెంపం "జేయవ లెను.” (భగవద్దిత-రి _ 

26) గీతయొక్క- సర్యాధ్యాయములును విచారింపం దగిన వె. 

భగవద్దీత యెప్పుడు రచింపంబ జె నను విషయ మిపుడు 

[గొ త్తగం చేల్పవలిసినది లేదు. అది బుద్ధుని సమకాలికములు 
గూడ గాదు. ఆతని కెంతయా యర్యాచీనము. బుద్దుని 

తరత యయిదు నూశేండ్ల నుండి - వేయి యెంశ్ల లోపల 

దాని రచనాకాలము. 

గీతయందుం జూవింపంబడిన గొన్ని త త్త (ములు 
బుద్ధసమశాలిక్కులై న _బాహ్మణులలో నుండెడివి. ఒకని 

మనస్సునం చేదైన నొక గొప్ప యూవా జనించినచో - 

వాండు-దానిని, లోకమునకు చెలుపగూడదట ! కోసలెదేశ 

వాసియెన లోహి కాత్యనామక (పసి ద్ద _బాసహ్మాణుం డీ యని 

[పాయమును (బక టిం చెను, * ఆ విషయ మిది, 

బుద్ద భవాను:డు నోసలచేశనుందు. దిరుగుచు- శాల 

వతికియను (గామము దగ్గరకువచ్చెను. అది లోహిత్య 

_వాహ్మణుని య గ హారము, పసినజి తు యొసంగినది, 

“ఒకానొక శేమణునికి గాని - _ూాహ్మణునికిగాని - గుశల 

త _త్త్వ్వబోధ గట్టినవ్ో దానిని వాండితగులకుం డెల్పరాదు. 
ఆక యల డవు నన నో వయ క ఆల జల ల క చచ చాల మం దద దద మటల కద దక ద టక కలు నతన ఎ క ఇన దణ ఆఅ దద అజా జ వానా 

* “దీఘనికాయము రెండవభాగము “లోహిచ్చసు త్త తము చూ: 
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మనుమ్యుండే యల్వ్పుండు. వాండు - మజీయొక్క-ని కేమి 

తత్త్వము బోధించును! త _త్త్యబోధతో్ _బాచీన బంధ 

మొకటి దొలంగి-డానికావున నవీనబంధ మొకటి దగుల్టూను 

నంతే. అందుచే నీనూతనమార్ష మొక చాపల్యము మా[తమే.” 
ఇదిలోహిత్య (చాహ్మ్ణుని యఖ పాయము, 

బుద్ధుండు దన [గామసమిీషమునకు వచ్చెనని యాతండు 

వినెను. అపుడు *రోసికులి డను మంగలి నంపి బుద్ధు నామం 

[తణము చేసినాడు. రెండవనాండు వంట తయారైన దరు 

వాత నా? మంగ లిడేతనే *రావలసినదిసి లోహిత్యు (డు బుద్దు 

నకు వర్తమాన మంచెను. భిముసంఘమునకుగూడం- బుద్ధుడు 

దన పాత-చివరములం గైకొని [చావా గణునింటికి గడ లెను. 

తోవలో “వోసికుందడుి” (బాహ్మణువి యూవా బుద్ధునకు 

వ్న్నవించిఆయతనిని బెపకారకవైంన యభి| పాయమునుండీ 

విము కుని గావింపవలయునని విన్నవిం చెను. 

లోహాత్య _చాహ్మణుండు బుద్ద నకు- ఇిముసంఘము 

నకు నాదరపూర్ణకముగ భోజన మిడెను. భోజనానంతరము 

బుద్ధభగ వానుండన్నాండు, “లోహిత్యా! ఒకానొకనికిం గుశల 

త త్తంబోధ గలిగినచో వాండితరులకుం జెప్పరాదని సీ యభి 

[వాయమట. ఇది నిజప్తునా!” 

లో:- అవును. 

బుద్దు:- లోవా త్వా! వీ ఏ శాలవతిక గామ మం 

దున్నాను. ఒకా నొకండు “యర శాలవతి యందెన్ని పదా 

రము లుత్పన్నములగునొ వాని నన్నిటిని లోహిత్యుుండే 

యనుభవింపవలెను. ఇతరుల కధికారము శేదు.” ఇట్లను 
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ననుకొనుము. ఈరీతి వచించువాండు ని న్నవలంబించికొని 
[బచుకుచున్న జనుల కక ల్యాణకారకుండగునా! గాదా? 

లోహాత్వ్య:- అగును, 

బుద్ధుండు:- ఇతరుల కంతరాయము గట్రంచువాండు 
వారికి హీకానుకంపియా! చేక యహితాను కంవీయా ? 

లోహి:- గాౌతమా! యహి తానుకంపి. 

బుద్దుండు:- అట్ట వూనవుసి మనస్సు మై తీమయమా; 

లేక వై రమయమా! 

లోహా:- వై రమయము. 

బుద్ధుండు:-వై రమయ చి_త్తముగల మనుమ్యునిద్భస్టి 
మిథ్యా సరూ పమా, "లేక సమ్యాగ్భృష్టియా | 

వై సంభావణత్తో బుద్దుడు లోహిత్య _నావ్మూణుని 
ఒర 9 ఒడ కల్మవద్భష్టిని బుయరుం బెట్టిన బ్లున్నది, 

కుళలకర్మలతో నకుశలకర్మల జయింపవలెను 

ఈ యొక చోటనేగాదు. అనేక యడల బుద్ధుం డిస 

వర్తించెను. లోకమందున్న యకుశల కర్మలను - రూఢి 

విరుద్ధములై న కుశ లకర్శ్మలను మూగిగా నంగీకరించు టాతం 
డెజటులగండు. వానిలోని త_త్త్యమును లోకమునకు వివరించి 

చెప్పవలెను. అప్పుడే డృ పీ. నలుగురితోందాటు మాటా 
డుట - వారి వలెనే వరించుట యాతనికి గిట్టదు. 

యజ్ఞ - యాగములు, వర్ణవ్యవస్థ యీ ెంటిని 
(బజాపతియె సృష్టిం చెనన్తి _బౌవ్నూణుల చాదము. ఈ రెంటి 
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ననుసరించిన కరే వారి దృష్టిలో బవ తమైనవి, తృష్టతోం 

గలుగు హిఐసాది కర్మ లెట్లును శుద్ధములు గాశేనవసి బుద్ధుని 
యభి| పాయము. అందుచే మనుష్యులు విషమమాగ్లమున 
బన్టులెయున్నారనియు . గుశల కథలా చరించిననే - యో 

విషమకర్శ్శలనుండి వారికి విముక్తి యనియు నతడు విశ 

సించెను. “మజ్జ్ఞిమ నికాయము లోని సల్లేఖ సుత్తమందు 
(రి) భగవంతుం డిట్లనును : “*చుండా 1 ఇతరులు హింసకుళై 

జరింతుకు. తా నహింసకుయణగు]ౌాక ! ఇదియే యూాత్మళుద్ధి. 

“ఇతరులు | బౌణఘాత మొనర్రుకు. కొను డాని నుండి 

నివృత్తు డగుగాక. ఇదియే యాత్శ్మశుద్ధి. ఇతరులు చోరులై 

య ్బబహ్మ్మ్ చారు లై, యసత్య భాపణులై, యున్నప్పుడు 

దాను ప్ని నుండీ నివృ త్తు డగుగాక. బ్రదియి యాత్మళుద్ది. 

ఇతరులు గ్యృుటదారులై , గలవాశిలుకై, వృధా పలాపులై. 
యున్నసుడు, దాను వినినుండి నివృత్తు డగుట యాత్మళుద్ధి. 
పరులు - బకుల ధినమందు లోభము గలిగియుంచురు. పముల 

వై ద్వేపమును జూపుదురు. మిథాదృష్టి గల్లి యుందురు. 
తా ని దోవములనుండి విముక్తుడై సమ్యగ్షృష్టి గల్లి యుండ 
సలను - ఇది యూాత్మృళుద్ధి we 

చుందా ! విషమ మార్లమందుం జరించు చున్న వాడు 

దాని నుండి, విముక్తుండగుటకు మార్షమేది? సరళ మార్ల 

మున సంచరించుట. అశ్వ విహాంసక మనుమ్యుండు రాని 

నుండి విముక్రుండగుటకు, వార్ష మొక కే. దాని నుండి విరతి 

జెందుట. |పాణఘాతిమనుష్యునికి-ము క్రి | బాణఘాతమనును 

వదలినపుడే. ఇక్షు - జోరుయకుంగాడ - చర్యము నుండి 
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వివతింజెందవ లెను. (బ్రహ్మచర్యము ననుసరింపని వాడు - 

చావా 

వదలినపుజే. కలహళీలుండు గలహాశీలిత్యమును వదలవలెను, 
కర్కశ వచనములు భఖట్యూవాండు - వాని నుండి విముక్తి 

దాని ననుసెంవ లెను. అసత్య భావణునకు వము కి - దానిని 

నందవ లెను. వృధా పలాపి = వృభాలాపములు ఏిడువవ లెను, 

ఇది తప్పు వేతు మార్హము "లేదు. 

చుందా! స్వయముగ బురదలో దిగంబడిన వాం డిత 

రులను బురదనుండి వెలికేడ్సునా? తన్ను దవించుకొననివాండు 

నియమించుకొనని వాం డితకుల నియమింప: జూలునా 1 తనకీ" 

శాంతి జేనిది - యితరుల కెట్లు గబ్రంపంగ లండు 2? ఎవండు 

స్వ్యయముగ 'దాంతుండో - వినీతుండో - పరినిర్వ ఎచుయడో - 

యట్టి వాంటే యితరుల క్రీ గుణములు నివ్నీంపలగలడు £ ఈ 

యర మే ధిమ్ముపదమునందలియొక్క- గాధలో సంవ్న్ పము 

'జెప్పంబడినది. ఆ గాధ యిది: 

అక్కో- ధెన జినేకోధం - ఆసాధుం సాధునాజైి నే 

జినే కదరియందానేన - సచ్చేనా లికవాదినం” 

“క్షముతో కోధ మును జయింపవలెను. అసాధువ్రును- 

సాధుత్వముతో -గృపణుని దానముతో - నసత్యవాదిని సత్య 

ముతో జయింపవలెను, (ధమ్మపదము - 223 వ క్లో) 

దశకుశల కర్మపథములలో 

(బ్రాహ్మణు లొనర్చిన మార్పులు 

కర్మపథములను-సంబరముగ 6 దమ | గంభములంను వర్టించిరి, 
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కాని-తము వాక్కులకు భంగము ౫యుగకుండ మా; తము 

జా|గ_త్రవీసికొన్నా కు. మనుస్మృతిలో ఏ పది యకుశ లకర్మ 

లె వ్ ంకషంపంయబడినవో - జనా సు ర ఈ 

ధర్యాత్యుండై డన భృగువు - 

గర్భయాగముయొక- సిస్రాయమును వి వినుండని మహాస్టలతో 

“పరద వ్యెష్వఫి ద్యానం _ మనసా౬సిషచింతనం!। 
LL) తాం (వి. 

a నా గాగ ఛ్ శ క అ 55 

ఏకి థాభిన్వశశ్చ - (తీవిఫం కర్యమానసం 

పర! _దన్యముల నభిలహించుట - మనస్సుతో నపిష్మ 

మును జింతించుట - నా స్తికత - యా మూండును మానసిక 

పాపములు,” క్ష 

కపారుషక మనృత౦వైవ _ పెశున్యాంచాపి పర్వాశ 8 

అసంబద్ధ, పలాపశ్య - వాజ్మయం సాాచ్చతుర్విధం ” 

“క్షనోన భాహణము-యసత్య ము బలుకుట--వె వైశున్యము 

వదరుబోతుతనము, యివి వాచిక పాపములు,” 

tal 

“ఆద రానాముపాదానం = హింసాచె వావిధానెత 8 
——. స 

పరదారోపసేవాచ _ శావిరం త్రివిధంస్కృతం” 

అద త్తడానము-వే వవిహి కముగాని రాంస - పుచా 

ర 3 రాభిగమనము-గాయిక 

“ తివిధంచ శరీరేణ వాచాచెవ చతుర్విధం 

మనసా (త్రివిధం కర్మ - దశకద 

(43) 
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“ఈ విధముగ మూంయడు గాయిక్ పాపములు - నాలు 

వాచికపాపములు -మూండు మానసికములు, ఈపది (ఆకు 
థల కర్భుపథములను వదలవలెను, 

(మనుస్మృతి, 120 _8) 

వీనిలో - మొదటి శ్లోకమున వాడంబడిన ర్మ 

యాగ శబ్దము ముఖ్య మైనది. మనుస్పృతీ కారూనకు బుద్ధుం 

డుపచేళించివ గర్మయోగ మంతయు నిష్ట మే. కొని - యొక 

యపవాదమును మా(తము నాతడు జూవించినాండు. వేద 

విహితముగాని హింస్మమె హీంస, వేదవిహితమైన హింస, 

హింసగాదు. ఇది స్పృతికారుని యూహా, 

యుద్దము ధార్మిక మగుటచె, 

నకుశలముగూడ కుశల మెనది, 

యజ్ఞ యాగములందు హింస త్యాజ్యమైనచేో నపుడు 

వీని నొనర్సుటకుం గారణమే లేకపోవును. యజ్ఞములు చేయు 

ఇందులకు + యుద్ధములందు జయము గల్డుట - జయానంత 

రము లభించిన రాజ్యము స్థిరముగ "నుండుట - యీ ఫలము 

లకు యుద్ధమునందలి హింస ధార్మికము గాకపోయిన-ో = 

వైదిక హింసకు “ఆసరా యుండదు, అందు చే యుద్ధము 

గూడం బవి తమనిరి. భగపద్దీతలోం గృహం డిల్ల నాన్న డు --- 

“స్వధర్మమపి చావెక్ష్య - నవికంపితుమర్షస 

ధర్మ్యాద్ధియుద్ధా చ్చేయో౬న్యతీ క్షత్రియస్య న విద్యతే” 

“అర్జునా! న్ ధర్మమును విచారించిగూడ భయపడుట 

నీకు యు_క్తముగాదు. ధార్మిక మైన యుద్ధమునక న్నను వతి 

యునకు | శేయస్సు లేదు.” 
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“యదృచ్చయా చి చోపపన్నం స్వర్గ ద్వార మపావ్బతం 

సువినః క; [తీయాః పార్ట | లభంతే యుద్ధ మీద్భశం” 

“అష్టనా ! యర్థము యదృచ్చగా సంభవించిన = 
యపాన్ఫతమైన స్వ] క్ర దారము, బది - భాగ్య వంతులై న 
య! తి తియులేే దక్కును. 

“ఆాధచే త్వ మిమంధర్మ కిం సంగ్రామం న కరిష విపి 

తతః స్వధ ధర్మం కీ _ర్హించ హిత్వాపాప మవాప్ప్య్యపి 

కర్ట్ ధార్మిక యుద్ధమును జేయకున్న చో సిక్రీ ర్రి దొలం 

గును, వీ ధర్మము దొలంగును. నీకు పాపము లభించును.” 

(గీత. ఆ. 125 82.93 ల్లో 

యుద్ధము ధాక్మికవైనచో - నకుశల కర్ణులు సర్వ 

మును గుశలములగుట కవకాశ మున్నది. యుద్ధమునందుం 

దప్ప హింస సేయకుము. యుద్ధమందుం ప్ప దోచకుము. 

యుద్ధమందు దప్ప వ్యభి చరించకుము. ఇట్లు - యసత్య భావ. 

ణము - గర్క-శ వచనము - యొక కుమి సర్వమును రాజకార 

ణములం దుపయోగింపవచ్చునను యనువుతి దొరకును. ఇంక 

పర్మదవ్య లోభమా 1 సర్యయుద్ధములకును శ్రీ కారమదియే 

గదా! పరమై న్యమువై "ద్యేపమును దమ పై న్యమున 

బాగుగ (బచారము సేయకోన్నచో- నా మై న్యము లభినినేశ 

ముతో. బోరవు. స్యధర్భము కొజుకని - రాష్ట్రము కొజకని 

యేనో యొక కాల్పనికమై పవ్నితా దర్శమును సృష్టించు 

కొని _ దాని కొరకై “మనము బోరుచున్నా మని యొక 

మిథ్యాద్భష్టి - జనులలో [(బచారము చేయనిది యుద్ధము 
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లందు జయము లభింపదు. అనంగా-నొక యుద్ధము కొొబుకు 

- సమ స్త స్త కుశలకర్ణలకును - పీజు వదలుకో వలసీన చే. 

- (దోణుని యుద్ధమం “దశ్వస్ట్రైమి యనెడు యేను 

జచ్చునది. అపుడశ్వ న్థ్రైమజ చ్చె*నని పల్కు-ట్నకె కృష్ణుండు 

యుధిప్టిరుని (బే రేపేంచెను. అతండు సతో పజీవి. “నేను 

పల్క_శే” నన్నా ౯డు, కృష్ణుండు నరోవాకుంజరో వాియను 

మాట మెల్లంగా ననుమని- చనిపోవుచున్న సత్యము గొంతులో 

గాంచెముగ నీరుబోసెను.. యుధిష్టిరుం డన్తై చేసెనట! యుద్ధ 

ములో సత్యమున కింతదగా! ఇంక నేటి రాజక్రీయముల 
యెతులు జెప్పుటకు సాధ్య మేగాదు. సర్వము (బచ్చన్న 

ధర్శము. గోముఖవ్యా[ఘము, తమ జయయమున కై యెమి 

యొనరించినను ధర్మమే, 

ధార్మిక యుద్దము యొక్క వికాసము 

'జైన - బౌద్ధములతో వెదికహింస నోటికి బీగము 
పడెను. కాని-తతియులలో మాతము బరస్పరము ధర్మ 
యుద్ధములు సాగుచునే యుండినవి. చారి యా శితులు వారి 

కుత్చాహ మొసయస-చుండిరి, మహమ్మాదు.వై గంబరు=యా 

థార్మిక యుద్ధమునకు పికాసమి-చచ్చెను. 

తమలోందాము గలహించుట - యోగ్యము గాద 

నియు నితర సం పదాయములనసై నెతుట ధర్నమనియు 

నాతని. బిచారము. దానిని జిహాద్ యందురు. దీనికి (బతి 

(క్రియ కై) స్తవ ధరగాయుజ్ధములు గావించినవి. ఇవి చేయక 

యజికొణగా విడచిన యపకారమును చేశాభిమానము 
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బూరకించినది. నేటి దృష్టితో నభిమానమత్యంత | ప్రముఖ 

ధర ము. దానికై యె కుకర శ్ర యొనర్చినను - సరియె. -ఈ- 

యభఖిమానము చేతనే - మనువ్యజాతి యంతయు వివవు 

మార్గమున జిక్కి-కొన్నది. దీని నిమార్లమునుండి వెలికీడ్చు 
టకు - బుద్దుని కర్ళయోాగముదప్ప వే అుపాయము లేదు, 



తొమ్మిదవ (పకరణము 

లీ 

య జ-యాగము లు 
ర 

పౌరాణిక బుద్దుండు 

మూందువులు - బుద్దుని విమువు యొక్క. తొమి దవ 
యవతార మనిరి, జనార్షనుండు బుద్దావ తారమును థరించి 
యసురులను మోహింపంజేసి సురలచేతవారిని జంపిం చెనట ! 
ఈ కథ విమ్షుపురాణమున వచ్చును. దీని సారాంశము భాగ 
వత మందిట్లున్ను ది. 

తతః కలౌసం (ప్రయాతే సమ్మోహాయసుర ద్విషాం 
బుద్దోనామా జన నుత కీక పేఘ భవిష్యతి, 

అనంతగము కలియుగము రాలా నసురుల సమో 
హింపంచేయుటకై బుద్దుండు జనించును. అతంయడు జన 
ప్కుతు(డు. కీకట చేశములం దాతని పుట్టుక. 

సామాన్య హిందునృలకు బుద్ధావ తొారమ్బుపై గొప్ప 
గారవముచేదు, శాస్రుము జడివిన పండితులకు. బురాణ 
ములు జదివెడు నాగికి _ బుద్దుని వై నేకానంత గారవ'మైనా* 
నున్నచో, నది - విషుపురాణ బుద్దుని పైననే. 

విష్ణు శాస్త్రి మహాశయుల కల్పన 

క 2 తొట్ట తొలుత బౌద్ద ధర్హమువై దృష్టీ సారించిన 
వాండు | పసిద్ధ పాశ్చాత్య పండీతు.డై న బర్నుఫ్ మహో 

శేయు(డు. 'ఇతేడు 'మాక్స్ మిల్లర్” గురువు. కాని, 
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_యాతనికి సమ గమైన సామ; గి దొంకినది గాదు. అందుచే 
స్స్ ధర్భముయొక్క- పంపూర్త స్వరూ పమును, పాశ్చాత్య 

పండితుల యెదుట బెట్టుట కాతని కవకాశము వేకపోయినది, 

కాని యతని పకి శమచే నొక మేలు కల్లను. అతనికి 
ముందున్న పాళాత్య పండితులు బౌద్ద థర్ణము క్యాజ్య 

మనియా, విమర్భనియమైన విషయము గెదసియు. దలంచు 

చుండిరి, బమ్నుఫ్ మహాశయుప | షయతక్నముచే, వారి కా 
దృష్టి గొంత మాకినది. అటు త రాత క్ర చ్చే డాక్టర్ 
విల్పన్ మహాశయుని వంటి, |కీస్తు మత భక్తుడు గూడ 
బొాద్ద మతము నభ్యసింప మెడలు వెళ్లును. ఆ సంబంధ 

ముతో, మన కళాశాలల యందును - బౌద్ధ మతమును 
గురించిన  యభి పాయములు ముఖ్యముగ యువకులలో 

మారంయజొచ్చినవి, 

వస్తు శాస్ర చిపళోన కర్ దన శూణ కవి చరి తలో 

నిల్లు (వాయు చునాన్న ఆను: 

“ఆర్వులౌొక _మూలధర్న్మమైన, వె దిక ధర 

మువై, మొట్ట మొనట వకల్పము బున్ధులము తేవదీసెను, కాల 

(శమమున నా ధర్మము న వెకు లనుసరింపం జెచ్చిరి. వై దిక 

ధర్ముమందు జీలిక లేర్చుడెను. నవయువకులు 'డాము బొద్దులో 
మనుకొనుట, శారంభించినారు. ఈ బౌద్ధ మటువంటిది + 

దీని యుదయ | వపసార లయము లెట్లు జరగినవి? ఎప్పుడు జరగి 
నవి? యి కాది విమర్శలు జరి త శారులకుం, జూల 

యుత్క_ం౦ఠను గలిగించునవి. కాని యిప్పుడు బనవి యేమి 

పుయోజనము ! చర్మెతలో మొదట జరగిన పఏీహూదపూరిత 
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సంఘటన లే - మజల నొకసారి యూ మేడితము లగును. మన 

యితిహాసము సమ్మగముగ దొరకుటలేదు. అందుచే 

బూర్యము బౌద్ధముత్ జరగిన విషాద సంఘటన లిట్టివని, 

నచ్చ జెప్పుటకు “సీలు లేదు. 

అ స్తు: బౌద్ధ సిర్ధాంతమ్ముపై మా కంత గౌరవము 

లేదు. కాని యిట్టి రాద్ధాంతమును తేవదిీసిన యామేధ - 

లోకో త్తరమై యుండవలెను. అందుకే (బుత్యర్ల్నులెన _బౌహ్న 

ణులుగూడ = బుద్దుని విన్షువు యొక తొమ్మిదవ యవతార 

ముగ అక్కి ంచిరి, జయచేవుడు గీతనోవిందము యొక్క. 

ముదటిలో -___- 

“నిందపి యజ్ఞ విధి రహత శృతిజాతం . 

సదయ హృదయ దర్శిత పశుఘాత ౦ 

"కేశవ దృత బుద్ధశరీరా ! జయ జగదీశ హరే, * 

యని గీ ర్లించెను, (ధృవపదము) 

“ఏ. క! శ! యొక్క. మొదటి శతాబ్దమందు బొడు 

లకు - _బాహ్మణులకు గొప్ప వాద పతి వాదములు జరగాను, 

శంకరులు బొద్గ ద్ద ధర్మమును ఖండించిన. మరల బాహ్నృణ 

ధర్మముయొక (తీసా పన జరగినది. దీనితో బౌద్దులకుం 

దల దజగినట్లయ్యను. వారు రాజాజ్ఞ తోనో - _ లేక్ సాము 

గానో, మన చేళమునే ద్యాగ మొనర్చిరి. 'టిజెట్టు. “చీనా? 

“సింవాళ ద్వీపము” - మొదలైన వాసియందు6 దలలు 

చాచుకొన్నారులో 



యు శ్రేఖముచే నాటి యాంగ్గ భాపాభిజాలై న 

ముర, నాద్దమునె ని యభి పాయ ముండెనో 
డా 

జాచదాయగ గన పరు కున పగల. ! 

గ 
అశ్న్మోల్స్” “రైట్ ఆఫ్ ఏహపియాి యను; _బిసిద్ధ కావ్యమును 

రచిం చెవు. అతని యాకావ స్ట మాంగ్ల భె భాపాఖిజ్ల బలై న హదు 

వులచో బౌద్ధము వై నొక యాదరము నల్పించినది. కాని 

యజ్ఞ - తాగ ముబను విధంస మొనా యహంనా ధర్మ 

మును స్ఞాపించుబ శే ముద్దు, డవత3ంచెనను నూవా 

మ్యాతము మార లేదు. నేటికిని యా యభి పాయమే 

సవసవగా గలదు. వికి యూ విళా(సమెంతే సత్యమో జూడ 

వఅలమగడా! అందు కే దొెట్టతొలుత బుద్ద సమ క లీనువై న 

(శో మణులకు, బుద్దువికి యజ మయాగములవపె నే యభి పాయ 
ళ్ లు 

ముంజెనో బవ్యాపోకింతము. 

హరి కెశిబలుని కథ 

శ మణ పంథాలో శచేటికిని. దండిగాదొ5కు సాహి 

త్యము జె నులది; బొాద్ద్గులది. జైన, గంథ మైన యు త్తరా 

ధ్యయన సూ త”మందు "హరి శేశిబలునికథ యున్నది. డాని 
సారాంశ విది? 

హి కేశిబలుండు 'శ్యపాకుండు. అతండు జెన ఖిత్వు 

వెనాయ.. గొప్పతపస్యి యయ్నొను. ఒకసారి యతంకు, 
యా లి 
మాస ముపవసించెను. పారణ డివసము నాండు ఖితచూటన 

(44) 
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మొనర్చుచు, నొకానొక యజ్ఞ స్థానమునకు నచ్చినాండు, 

యజ సన్నాహము (బహ్మ్హాండముగ నుండెను. హారిశీర్తి 
బ్ర . 

బలుండు మలిన వ్యస్త్రచ్చన్ను (డు. కృశశరీరుండు, వీనిని యజ్ఞ 
స్థలమున జూచిన _ాహ్మణుల కసహ్యామైనది. “అటనుండి 

వెడలిపొమ్మ'ని యాజ్ఞావించిరి. అక్క_డ నొక తిందుకవృక్న 

ముండెను. ఒకయకరుంం డా వృతమున గుప్తరూపుండై వసించు 

చుండెను. వాని కీ (బాహ్న్మణులచర్య యన్యాయ మనిపించి 
నడి. వాడు హరిశేకిబలుని సరమువెట్టి, “ బాహ్మణు 
లారా! మిరు వేదముయొక్క. శబ్బములను మాతమే, యాక్ష 

లించిఫిరి మో పెదాధ్యయనము వృధా పయత్న ము. వేదముల 

యుస్ధ మెజింగి మూరు ఏనినభ్యసింప లేద”ని బలికెను. (బాహ్మ 
ణుల కీవాక్యముతో. దమ యహంశారమునకు చెబ్బం దగిలి 
నది. ఈ శ్వపాకుండుం ద మృూవమాసిం చెనని వారనుకొసనిరి. 

ఎంటవేయచటి తరుణకుమారుల 'నిశ్వపాకుని బయటద్రాయు. 

డిని నియోగించిరి, ఆ యువకులు హఠశేలిబలుని వెంబడీ 

కళులతో గారడాలతోం నట నారంభించినారు. యజ్ఞ 

పురోహితుని దుహిత, భ దాచేవి, కోసల రాజుయొక్క. బిడ్డ. 
పీరిర్యురు మాతమా యువకుల - నా |పయత్నమునుండి 
సిపె.ధించిరి. ఇంతలో యకులగుంపు లా కుమారులనై ంబడి 
చావంగోొట్లనవి . బారి శరీరములు రక్తి కము లయ్యను, 

_(బాహ్మణులు భయపడి హరిశేశిబలుని వేడి క”న్న్నూరు. 
ఆతని కన్నము వెట్టరి. 

భుజించిన తరువాత, హారి శేశిబలు(కు “|బాహ్మణు 
లారా! యగ్ని రగిలించి, నీరు గాచికొని, స్నాన మను పేరిట 
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బాహ్యాశుద్ధి యొనర్సికొందురు. ఈమా, తముతో మో కేమి 

లాభము? కేవలము దీనిచేత నే (బయోజనము లేదని తత్యజ్ఞు 

లందురిని వచించెను. అపకు _నాహ్నాణులు కైనా | 
దాం టా 

మేము యజ్ఞ మపుటూనర్పు వలెను? కర్శ నాశ మెట్లు ఫుటి 
గ or (0 గాం 

ల్లును ? దెలుపు మౌని యడిగి3. వా3 శేశి బలు: డెల్లనెను. 

క “ఆయు జీవకాయములను - హింసింపక్, యసత్య 

చౌర్యముల పొంతబోక, వర్తింప వలెను. పర్మిగహము - 

శ్రీ _- మానము - మాయ - వీనిచెంత చేరక సాధువులు 

శాంతుక వర్తింతురు. +పంచ సంవరములచే సంవృతులై. 

జీవితమందు లౌల్యమువదలి చేవాశ కిని విడచి యాశ 

నడంచి, వాకు | శేషమైన యజ్ఞ మునొనరింతురు.” 
CC  అాా- ( 

(చాహ్మ్ణులు:- ఆ యజ్ఞ మున కన్ని యేది! అగ్ని 

కుండమేది ! [సు క్కౌటువంటిది % నోవుయ మెట్టిది * సమిభ 

శే రీతివి? శాంతి యే తెజయునది? వ పద్దతిలో, పహోమమును 

గావింతురు ! 

వారి;- (బాహ్మణులారా | ద పత్చర్య యే యగ్న్ని. 

జీవుండే యగ్ని కుండము. యోగను సుక్కు. శరీరము 

* పృరధ్వీకాయము ఆప్కాయమ్ము వాయుకాయమ్ము ఆగ్నికా 

యమ్బు ననస్పలకాయము, (త్రసకాయము _ ఆనియాణు జీవభేదములు, 

పృధ్వీపరమాణువులకు జీవమున్నదని జై నులందురు. వనస్పతికాయనదున( 

గా వృకొదులు. (తసకాయమన(గా - జంగమములై న (పాజులు. 

+ అహింసా సత్యాస్తేయ (బహ్మచర్యా ౬ పర్షిగహములు, వీని 

సమాకేశమునకే *“యోగసూ(తములలో *యమిమవిపేరు చూ: సాధన 

పాదము నూ: 80, | 



948 బుద్దభగవానుడు 

నోమయము. కర్మలే సమిధలు. సంయమమే శాంతి, ఈ రీతి, 

బుములు వర్ణించిన యజ్ఞమును నే నొన రును. 

(బావా: స్వు గుంకు తటాక మేది? శాంతి తీ 

మెట్లిది [0 

హారి: ధర్మమే - నా తటాకము. _(బహ్బచర్యము-= 

ఇాంతితీర్థము .. . దానియందు (గుంకులిడి, విళుద్ధమనహార్జులు 

విమలమై యు త్రమమైన పదమును బాందుదురు. 

ఇంతేగాదు.. 'ఉ_త్తరాధ్యయనసు_త్తము” లోని యిటు 

వడియెదవ యధ్యాయమందు, వేతొకగాథ యున్నది. అది 
యును యజ్ఞ యాగముల నిసేధించును. ఆ గాధ యిది. 

“పనుబిందా సల్వేవే యా; జట్టంచ వావకమ్ముణా 

నరంతాయంతి, దుశ్శీలం కమ్మాణే బలవంతిహా.*ే " 

“సర్వ వెదములందును, బళుమూరణము, వర్ధింపంబడి 

నను- యజ్ఞము బాపమి శితమైయున్నది. యజ్ఞము _ "వేయు 
వారియొక్క, యా వాపక్ ర్బృలు, వానిని రశీంప శ కములు 
గావు. 33 

హరిశేశి బలుని కథలో యెంత .గాఢముగ యజ 
a ఘులు నిఘెధింపంబడినవి ! ఈ గాధయందు యజ్ఞము లే గాక 

"వేదములు గూడ ఏక ల్చింపంబ డెను. 

(శవణ పంథల యొక్క వేద విరోధము 
అజిత కేశ కంబలుయ నా స్టిక్ మత [ప్రవర్త రకుండు 

గడా! అతల యజ క్ష యాగములను | నిపేధించెను. అంతేగాక 
'వేదములవై ౮హాడ దాడితీసి యుండునని ; 'సర్యదర్శనము' 
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తోని చార్వాక మత స్వరూప వివరణమును బట్టి తోచును. 

చార్యాకల వని కొన్ని క్లోకములు *“సర్యదర్శనము”న గలవు. 

వాని లోనిజే యీ కింది యొకటిన్నర శ్లోకము 

ఇ! 

త (గ్య 

నసంకితా యజమా న త'త్రకస్మాన హింస్యతే 

తయా దడసూకరార్కొ, కోండ ధూ రసిశాచరా8” 
par 5 pan =) శ్ 

“ఆగ్ని స్టైోమమందు వధింపంబకిన పళకువ్ర - స్వర్ష 

మునకుంబోవును గదా! అటిచో యజమానుడు దన తం డ్ 

నా యజ్ఞమం డేల వధింపరాదు! "వేదములు భండులు, 

ధూ రులు, రాతుసులు, క్ రొనర్చిన కల్పన, 

దీసిని బట్టి యనక | శమణ సం పదాయములు కొద్ది 

గనో, గొప్పగనో, “వేదమును నిపేధించున పే యని చెలి 

యును. వారిని చేసనిందకు లనుటలో6 దష్వులేదు. కాని 

బుద్ధు(డు, వేదములను నిందించిన ట్లాక యాధథారము గూడ 

లేదు. అంేగాదు - అక్కడక్కడ వేదాభ్యాసమునకు గార 

వమును గూడయూపవెను. బుద్దుని భికు సంఘమందు, మహో 

కా త్యాయునుని వంటి, వేదపారంగతులై న _్రావ్మాణు 

లుండీర్, మణి - బుద్దుండు, వేదపింద యొనర్చెనను కొట్లు 

 బూసంగవము 1 కాని యతండు జేసిన దొక్క-టి. యజ్ఞ యా 

గము లందు వృషభములు, గోవులు, మొదలగువానిని 

హింసించుట - యితర [శమణుల వలెనే బుద్దు(డును, నిసే. 

ధించెను. 
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యజ్ఞముల నిషేధము 

“కోసల సంయు త్రముిలో యజ్ఞ యాగ ముల నిషే. 

ధించు గొన్ని, “ను త్రము లున్నవి. అవి ఈ (కిందివి, 

బుద్దభగ వానుండు శావ స్తియం దుండెను. అపుడు 

గోసలరాజై న | బనేనజి త్తుయొక్క- మహాయజ్ఞ . సన్నాహము 

జరగుచుం డెను. దానిలో, యూపములకు గట్టంబడిన జంతు 

వుల వీవరమిది. వనూజు వృషభములు ,ఐదునూగ్ల నోవులు, 

ఐదునూరులు దున్నపోతులు, వనూటు మేకలు, ఐదునూర్హ్ల 

మేషములు. ఇది యా యజ్ఞ ములోని బలి నంభారము. రాజు 

యొక్క_ దూతలు - సేవకులు, మొదలగువారు దండన భయ 

ముతో నాసవముల (గోలుచు, నడుమ నడుమ వదకు 
కొనుచు. గార్యములు సయుచుండిరట! 

ఈ సన్నాహ మంతయు, భిక్షులు జూచి భగవానునకు 
చెల్సిరి. అపుండు బుద్ధుం డ నెను, 

“*ఆస్సమేధం పురినమేధం, సమ్మాపాసం, రాజపేయం 

నిరగళం మహారంభా నతేహోంతి మహప్ఫలా 

ఆజేళకొచ్వ గావోచ, వివిధాయత్స హజ్ఞరే 

నతం సమ్మగ్గతా యజ్ఞం, ఉపయంతి మహేపినో, 

ఏచ యజ్తా నిరారంభా యజంతి అఆనుకూలంసదా 

ఆబేళకాచ గావోచ వివిదాయత్హ హజ్ఞురే, 

ఏతం సమ్మగ్గతా యజ్ఞం ఉపయంతి మహేనినో, 
ఏతం యజేధ మేధావీ ఏసోయజ్లో మహాప్ఫలో, 

ఏతంపి యజమానన్య సేయ్యోహోతిన పాపీయో 
'యజోేచ విఫులోహోతి పసీదంతిచ దేవతా,” 
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“బన ంమేభము, ప్రుషమేభము, సమ క్వాశము, వాజు 

భము-ఈ యజ ముల కగు ఖర్చు గొప్పది. 
౧ గ ఇ 

"నాసి యివి మపహాఫలదాయక ములు గావు. మేకలు, మేవ. 

ములు, గోవులు మొడలైన ,పాణులు వథింపం బడెండు యజ్ఞ 

మునకు. సన్మాస్ట్టలై న మహమ్టులు వెళ్ళరు. , పాణిహింస లేని 
కరా ౧ 

యజ్ఞము బే జవులకు నుచించును. చమేషములు మొదలైన 

జంతువులు హాంసింపం బడసి యజ్ఞ ములం బె మహర్షులు 

శాలొందునగు. అందుక సుజానులథటి యజ 'మొనర్చువ లను. 
గ కా (= లు ర్న | 

అది మహోాఫలదాయకము. ఆ యజ్ఞము చే యజమానునకుం 

గ ళౌం ఆము సిదించును. అక భ్యాణము నలుగదు, అటియజ ము 
ఫా ఢి ర 2 a 

(కమ, కమాభినృద్ధి జెందును. దానితో చేవతలు | బసన్ను 
లౌెదురు.”? 

యజ్ఞములందు | బాణవఛ తప్పునిదగడా ! అందుచే 

యజమానునకు. , దికరణములతో 
2 

వో నకుశల కర్మాచరణము 

విధియగును కనుక య; మవుంగళమసి బుద్ధుని యఖి 

[వాయము. 

“అంగు తర నికాయముూు యొక్క “సు త్తకనిపాతమూ 

లోని యొక సుత్త మో విషయమును దెలుస్తుచున్నడి. దాని 

సారాంశ మిది; 

భగవంతుండు | శావస్తియం “దనాథ పిండికుని డైన 

“వేతవన*ముం దుండెను. అకు కుద్దత శరీర (బాహ్మణుండ 

(జగ్గత శరీరుడు) మహాయజ్ఞమునకు సిద్ధపడు చుండినాండు. 
జాతి కే దునూర్గ వృవభములు, గోవులు, దున్నలు, మేకలు, 

OX 
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మేషములు, సేకరింపంబడినవి, అవి యూపములకు. గట్టంబడి 

యుండెను, ఆద్దత శరీరుంకు బుద్ధుని పమోవించి కుశల పశ్న 

లడిగి ోగాతమూా! యజ్ఞము "అ కె యగ్న్ని రగల్బుట, 
యూపములు నిల్పుట మహాఫలవదాయకములని నేను విన్నా 
నిని బలికెను. 

“రానాను! యజ్ఞముకొొబు కై యగ్ని రగుల్చుట, 
యూపములు నిల్పుట మహాఫల దాయకము టే. నేనును నే 
వంటిని” యని బుద్ధుడు బదులు పల్కెను. 

తన వాక్యమునె _బవ్చాణులక రండునారులు వచిం 

చెను. బుద్ధుంమంగూడం దన యు త్రకమును ద్విధా యా మే 
డించినాండు. అపుడు (బాహ్మణుండు నస్రచు “నున మన 

కిరు (రకు మత భేద మేమి *?”” యనెను. 

సమో పముననే యున్న యానందు. డందుకొన్నా డు, 
“ఓంా! (బాహ్మణా ! భగవంతుని సరిగ (బశ్నింప లేదు. 
“యజ్ఞ ముకొబ కగ్ని రగుల్పుట్క, 'యూపములు నిల్పుట 
యను (పయత్న ను నసేయుచుర్నాను. దీనినిగుణించి నాకుం 

జిరకాల కళ్యాణ కారకమైన యుపడేశ మొసగుంయడు? . 
యని యడుగసము.” 

_బొహ్మణు డే యొనర్వెను. అపుడు బుద్ధుం 
డ నెను. ““ాహ్మ్నణా! యజ్ఞ ముకొట కగ్ని రగుల్చువాండు, 

పములు నిల్పువాయు, దుఃఖోత్చాదకములై న మూం 
డకుశ లశ, న్ర్రముల నోరనుండి బెకకిన వాడే యగుచున్నా డు. 
అవి కాయశ,స్త,, వాక్ళుస్త్ర, చి త్రిశ్యన్త్రుములు; యజ్ఞారంభ 
మొనర్నుకొని వ్యాదయమం దిన్ని గోవులు, బ్రస్ని దున్నలు, 
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యిన్ని వృషభములు, యిన్ని మేపములు యిన్ని భాగ 

ములు నబుకవతెనను నకుశల విచార ముద్భవిం చును. ఈ 

విజావముజో గావ జాంయకు దొట్లతొెలుత దుఃఖోే తడక 
wD) 

అద ( _ a మెన చిత క న్ర్రమును జవికీడి వశే, ఈ | పాణులము మోరూ 
QQ UC అనే 

వధింపుడ”స సువకులకు యజమానుల జాన బెబును. ఈ 

వెలి కీక్చుచున్నాయడు. కర్భుణారులలోం గూడ దాను తౌ 

జంతువుల నణికుబకుం (బవృత్తుం డగును. దీవితోం గాయ 
శస్ర్రము వెలి కేడ్య బడిన న్లు. 

(బాహ్మణా | ఈ మూడగ్నులను వదలవ లను. కాసి 

నెపూకును సేవింపనాదు. ఆ యగ్ను లేవ్! కామాగ్ని, 

'ద్వేపాగ్ని, మోాహోగ్ని యనువపి. కామాఖభిభఖూతుండై న 

మనుష్యుండు, మనో వొకా్యాా_యములతో. గుక ర్ట నాచరించి 

తీరును. మరణోే త్రరము దంతి వానికిందప్పదు. ఇళ్లే మోహ 

ద్వెషావిమ్హ్రులు గూడ. వారికి దుర్గతి వెంటిచెట్టు. కనుక ని 
శా 

మూండగ్నులు | బమాదకర మైనవి. ఏనిని సేవింపరాదు, 

ఉద్దతశరీరా! * ఈ మూండగ్నులను ,సేవింపవ లెను. 

గారవింపనలెను. వానిని నిరంతరము బూజింపవ లెను, పరిచ 
రింపవలెను. ఆ యగ్ను లేవి? అవావసీయ, గార్ల్మపళ్య, దాత, 

రాసులు, త్రభ్రిదం డు లే యాహవసి యాగ్నులు. వారి 
ఇబ త మ నద డన వ ఇర వ గ గ శ ఇ రుని వచా న ఇల్లై గహ అ వల డి నాడా శ ఇవా ఎడద నా ఇన గాని వ 2 గవ ౨ లు OTL TLE న జ 

క రా మూండగ్నులు వైదిక గ్రంథములలో, (బసిద్దములు. 

“దాకీణాగ్నిర్లార్లపతా్య ౬౬ హావసీయా సప్రయో౬గ్నయఃి ఆని యమచ 

కోశము, వీని పరిచర్యాపద్దతిి దాని కగుఫలమ్ము మొదలై న విషయములు 

గృహ్యసూూతములలో వచ్చును, 

(45) 
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నాస కితోం బూజింపవ లను, భార్య - విల్లలు - సేవకులు - 

మొదలై నవారు గార్ల గపత్యాగ్నులు. వారి నాదరముతో. 
జూడవ'తెను. (శ్రవణ బాహ్మణు లే దాశ్నీణాగస్న లు, వారిని 
సత్కరించి పూజింపవతెను. ఓయూ |! _(వాహ్మ్నా కా! ఈ 
యగ్ని నిరంతరము వెలుంసచునే యుండవేను. వ్రవి 
యెప్పుడు నారిపోరాదు. వీని నుచే కకీంపరాదు.” 

బుద్ధభగవానుని భావణము విని, “యుద్దతశరీరుం 
డతని కువాకుసకుం డయ్యెను. యూపములకుం గట్రింబడిన 

జంతువుల నా_బాహృణుడు వదలి వె పెిటనాండు, వానికి జీవదాన 

'మొసంగంబడెను. పచ్చనిగడ్డి తిని పడియలలోని చల్లని నీరు. 
(దావి వృత. ణ్బాయలందుC గన్నుల పండువుగ నవి విహ 

రింప6 దొడంగినవి, 

యజ్ఞములలో . దపళ్చర్యయొక్క. సమ్మేళనము 
బుద్దుని కాలమందు | బాహ ్రణులు, యజ్ఞాయా౫గము 

లలో? దపక్చ్ర్యనుగూడ గలిపిరి. వె దిక మును లడవ్రులతో 

నుండి తప పశ్చర్య సాగించుచుండిదిగ దడా ! వారుగూడ దిణిక్ల 
దొజికినప్పుడు నడుమ నడుమ యజ్ఞము లొనర్పుచునే 
యుండిరి. దిని కొకటి రం డుదాహరణములు నమూంయడవ పకి 

రణ మంచే యివ్యంబ డెను. యాజ ద వల్కు్య్యని యుదాహర 

ణముగాడ నోకటి. ఇత౦ డాకాలమున గొప్పు తపస్వి. (బ్రహ్మ 

నిహ్హండు. ఇట్లుండియు, నాతండు జనక రాజు యజ్ఞమున 
బాల్లాన్నాడు. జనకుం డాతసికి వేయి గోవులు, బదివేల 
బంగారు నాణము లిచ్చెనట!* 

శ బృహదారణ్యకము ల 1-1-2. 
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కాని యజ్ఞము - దపశ్చర్య ఏని సమ్మేళనము, రెం 

డింతలు దూఃఖకారకమని బుద్ధుని యూహా. “కందరక సు త్త” 

మందు భగవానుండు, నాల్దుదెబింగుల మనుష్యులను వర్షం 

చెను. వారు వీను, 1. ఆత్మంతపులై బరంతపులు గాని 

వారు. 2. పరంతపులై యాత్చంత పులు గాసివారు శి. ఆత్మం 

తప్పులు - బరంతపులును డీ. ఆత్మంతపులును - బరంతపు 

కఠిన త పశ్చర్యలు చరయయమువారు మొదటివారు. నారు 

దవుకుం డామే, డదాపమొనర్చికొందురు. ఇతరులకు దాప 

మివ్వరు. కటిక వారు, వేటగాం డు - మొదలై నవారు. 

రెండవ జాతి వారు. వా రితర పాణులను హీింసింతుదు, 

కాని, దమ్ము 'దపింపం జెసి కొనను యజ్ఞ యాగము లొనర్చు 

వారు, మూడవ జాతివారు. వారు దమకును గష్ట్రము 

గట్టంచుకొని, యితకులకును, కష్టములు గల్బింతురు, 

నాల్లవ తెగవారు బొాద్ధ (శావకులు. వారు దాము తవీంపను; 

ఇతరులకు దాపమివ్వరు. 

ఈ నాట్లు తెటింగుల మనుష్యులను గుణించి, సవి 

స్తర వర్ణన మా సు త్తమం దున్నది. మూడవ  తేగవారిని 

సజించి యన్నమాట లివి: “భితువులానా ! అత్మ్మంత పులు- 

పరంతపు లునైన వా రెట్టవారు! ఒకానొక (క తియుండు లేక 

శ్రీమంతుండై న (ాహ్మణుండ నూతన సంగ్యాగారమును 

సిర్మించును. నిరోముండన మొనర్చికొని ఖరాజినము బజచి 

కొని శరీరమంతయు. దై లముచే నంటికొనును. జింకఠకయొక్క_ 
Ser దల జల యత 

+ మజ్జి మనికాయము; సం॥ ౨1 
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కొమ్మువే ప్ర్ప్తు గోకి కొనును. తన భార్యతొ. గూడం 

బురోహితునితేోలంలహూడ  వాండా సంజ్ధాగారమున (బవేశిం 

చును. స నేమయ లి_ప్పమైన* నేలవై వె ననే శయనించును. సాధు 

వైన న గోన యొక్క_ యొక చన్నునుండి వచ్చిన పాలతోనే, 

డు ,నిరాగవా 'మొనర్శిక్"నును. రెండవ చన్నుయొక్క_ 

పాలను వాని భార్య సెవించును. నూడవ చన్నువాలను 

బుకోహితుడు |గహీంచును. నాల్లవ చన్నుయొక_ పాలతో 

హోేమమొన రురు, యో రీతి శరీరమును శుపి,_౦పంచేసి 

కొందురు. 

కాని _బియోజన మేమి? యా పాలు గుడిచి. 

కూర్చుండి యజ్ఞ మం దిన్ని వృవభములు వధింపవలెను, ఇన్ని 

గోవులు జంపవలతెను. ఇన్ని దున్నలు, మేకలు, మేవషములు 

వీనిని వధింపవలెను. యూపములశె యిన్నివృతములు ఖం 
డింపవలను. కుశాస నములశకె యింత ధరలను సప్పంబోయ 

వఅననియేి "విచారించికొందురు. వారి సేవకులు దండ భయ 
ఛీతులై యాసవములు (గోలి యతృ ప్రి తో, వదరుకొనుచు. 
బనులొన రుకు. ఇట్టి యజమానులే యాత్తంతపులై బరం 
తపులై న వారు. 

జనులకు గోహింన యిష్టములేదు 

సేవకులు, గర్శక రులు యజ జ్ఞ కార్యములు "సేయు 

టలో నతృ ప్రి వ బడుట యెందుకు! నడువు నడువు వదరు 

. శుందుకు 1 దీనికిం గారణ మేమి? యజ్ఞ ములందు వధింపం 

బడు జంతువులు, బేదలై న శై తులవి, వారిని "బెదిరించి, యా 
జంతువులం 7 కొని, వత్తురు. దీనితో, నా శైతులకు 
మనస్సులం దమిత దుఃఖము, వారి వంటి వారైన సేవకులు, 
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గర్భకరులు, వ్ప్రక్రి దుఃఖము |! “సుత్త నిపాతమంిదు 

పవాహ్మణ ధమిక సు_త్తముిలోం (బౌచీన కాలమందలి 

(బావ్మాణాచరణము. వర్థితము. ఆ భుట్టమం దీ [కిందిగాధ 

లున్నవి, 

యధా మాతాపికా, భాతా, అక్ష్ర వాపిచ, ఇజొతకా 

గావో నో పరమా మిత్తా యాసు జాయంత్కి ఓసధా 

అన్నదా, బలద్యా చేతా, నణ్జడా సుఖద్యా తథా 

పీశమత్సవసం ఇతౌర్హై నాస్స్పుగావో హనింసుతే. 

“తలిదండులు, దమ్ములు, నితర బంధువులు - ప్ 
వలెనే గోవులు, మాక త్యంత పీయములు., మా సేద్యము 

వాసివై ననే యాధారపడి యున్నది. అన్నము, బలము, 

కాంతి సుఖము - యూ పదార్థముల, నిచ్చు దాత లివియే. 

దాసిసి | గహాంచి చిన (బొవ్మాణులు, గోవులను వధింప 

కుండరి. 3 

పై గాధిలనుబట్టి, సామాన్య (వజలకు గోవ్రు లిష 

బంధువ్రులవ ల. టీయమైనవనియు, వానిని యజ్ఞ యాగము 

లందు, నిరవధికముగం జంపుట, వారికిష్టము లేదనియు 

స్పష్టముగదడా ! రాజులు, (శ్రీ మంతులై న - యజమానులు, 

వాలే స్వయముగ, గోవులు వకుదతైన [వాణి వధ యొనర్చి 

నచో, దాసులు - సేవకులు మొదలైనవారి కంతబాధ 

యుండెడిది గాదు. కాని యూ యజమాను లాసేవకులనే 

_బాణివభకు నియోగింతురు. ఆ సేవకుల క్యాపాణు లెవ్య 

రివో; వానిని గొనివచ్చు టచే, నారికెంత నునస్సులకుం 

గహ్టమగునో స్పష్టముగ తెలియును. ఈపాణు లెట్లు బలా 
రి లు | క 
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త్కరించికొని రాంబుడెనో, యదికూడ వాగు గనులారం 
జూచినదే, తమవలెం బేదవాశై న శైతులనుండి వారి జీవన 
సర్వస్యములై న (ప్రాణులను - బలవంతముగల శారికికొనివచ్చి 
వానిని జంపు మన్నుప్పు డా సేవకులకు దమ్మే చంకికొను 

వున్న ట్లయ్యెడిది. కది సహజమే. యజ్ఞ ము కొొటుకె (బజల 

వైన యెట్టి *జులుము |బయోగింపంబడు చుంజెనో యీా| కింది 

“దదంతి ఏకే వినమే నివిట్టా 
ఛేత్వా వధిత్వా, ఆధసోచయిత్వా 

సా దక్లీ ణా అసు ముఖా సదండా 

సమెన దిన్నస్స న ఆహ్హ మెత్కి 19 

“విషమమార్ష సివిష్టులె, సామాన్య (పజలను వీడించి, 

వధించి, కట వోలాహలము ప్పి, (పాణులను బెరికికొని 

నచ్చి, పురోహేతులకు దశీణగా ని త్తురు. లోకుల కన్ని టిచే 

దడసిన యీ దీ ణకు - సమ్మతితో | నిచ్చిన దత్నీణ యొక్క 

వెల వచ్చునా *” 

యజ్ఞ యాగములకువ లెనే, యుదరని ర్యాహమునకును, 
బాణి వధః జరుగుచుండెడిది. గోవును వధించి దాని మాం 
గమును, చత్వరములలో నమ్మేడువారట!* బుద్ధుడు యజ్ఞ 

యాగములు నిసెధింప మొదలు వెట్టేనతరు వాత నా కృత్య. 

ములు సనిలచిపోయెను, దుకాణములలో మాంసము నమెడు 

* సేయ్యధథాసి భిక్ట చే దకొకో గోఘాతకో వా గోఘాతకాం తేవాసీ వా 
గావిం వధిక్వా దాతుమ్మ హాపథేచీలసో విభజిత్వా నిసిన్నో ఆస్సం పతి 
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పద్ధతి బుద్ధున కష్టము లేదు. కాని యజ్ఞ యాగములందలి 

(పాణి వరతోం బోల్చినప్పు డంగడులలో జరౌ7డు (పాణి 

వధ చాలతక్కు.వ. కటికలు నజకు గోవులు, వృషభములు, 

మొదలై నవి. దుక్భలములై రై తుల కుపయోగపడనివే! వాని 
కొలు శకెవ్యకెడ్సువారుండరు. యజ్ఞ ముక థ వేరు, 500 చేక 600 
దున్నలు, గోనులూ ఒక్కొ క్ర యజ్ఞ మునకు గావలసిన 

సంభారము. దీనితో ర తుల కెంతన సము! వారి మనస్సు లెంత 

గలంతవడును! ఈ స్థితిని మన మూహించుకొననై నేము, 
ఈ జులుముి బుద్దుడు నిపేధించను. దీనిని వేదనిందగా 
మనమేల వ్యాఖ్యానించి కొొనవ లను! 

మంచియజ్ఞ మెటువంటిడి? 

(శ్రీమంతులై నట్టి (బాహ్మణు లెట్టి యజ్ఞ మొనర్చ 

వలెను? ఈ విషయము 'దీఘునికాయముిలోని కూటదంత 

ను_త్తమునందుం జెప్పంబడినది. దాని సారాంశ మిది: 

బుద్ధుండు మగధ దేశమున సంచవంచుచు “ఖాణుమత' 

మనెడు _బాహ్మణ గామమునకు వచ్చెను. ఇది చించి 

సారుండు “గూటదంతునికు దానముగా నిచ్చినది. కూట 

దంతుం డప్పుడు యై సన్నద్ధం డై యుం డను. గోంవృపభ 

ములు, గాసరములు, భాగములు మేవషములు - జాతి కేడు 

సూజణులవంతున సం గహాంపం బడినవి. 

భగవంతుం డచటికి వచ్చిన వర్తమానమువిని, “ఖాణు 

మతముితోసని పి పులంద రాతని దరిసింప నెగుచుంగసనూట దం 

తుని యింటిముందు చేరినారు. అతండు వారి ' నెక్క-డికీ మ్ 
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పోకియని (బశ్ని౦ చెను. “బుద్జభగ వానుని దరిసింపినని బదు 

లొసగిరి.' చేనుకు మాతోడ వతునిని కూటడంతుండన్నా(డు, 

కూటదంతుని యజ్ఞ్ఞముక్ "అ క్రై బర బేశ _బాహ్మణు 

లాహూతుబు; వారికాతండు భగవంతుని దర్శించుట, యిష్టము 

లేదు. వారనిరి; “*కూటదంతా! గాతమునిజూడ నీ వేగుట 

నిజమేనా ౯” 

కాట:- పోవలెనని యనుకొను చున్నాను. 

_బాహ్మణులు;- ీయోా! గాతవు దర్శనమునకు స్వు 

'వెళుట యోస్యముగాదు, ఏ వేగి యాతని దర్శించిన చో 

బుద్ధుని యశస్సు 'బెరుగుము. సీకి ర్రీ నటుగును. అతండే 

సీశడకు వచ్చి దర్శింపవలెను గాని, నివు బోవుటా! ఉత్తమ 

కులమున జన్నించితివి. ధనాఢ్యుడవు. విద్యాంనుడనవు. సుఖీలు 
డవు. అనేక శిష్యుల కాచార్యుండను. సికడం వేదము లభ్య 

సించుట కై, నాల్టుదిక్కులను౨డి వేలకు శిష్యు లఅుదెంతుకు. 

గాగమునికన్న వయనున బెద్దవాండవు. మగధ రాజు నీ 
పాండిత్య గుణాదులకు మెచ్చి సీకీ యూరు జాన మొసేను. 
ఇ్రస్ని గుణములుగల నిన్నె బుద్దుడు దర్శింప వ లనుగాని, 

సీ వేగి యాతసి దర్శించుట సరిగాదు. 

కూట :-- మో తలంపు డెల్పితిరి, నా యభి పాయ 

మును విను౭డు, శేమణ గాతముయును గొప్పకులమున జన్న్మిం 

చెను. తేనకున్న సంపత్తు నంతయు. ద్యాగ మొనర్చి, (శమ 
ణుండై నాయడు. సుఖము లనుభవ్ంప వలసిన వయసుననే సన్య 

సించెను. తెజస్వి, సులీలుడు, మంగళకరుండు. . అతని 
వాక్కులు గశ్యాణ కారకములు. గౌతముని శిష్యులకు అక్క 
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లేను. విషయ విముకుండె శాంతమే రూపు గట్టినల్లు 
న్నాడు. “అతకు కర్భనాది. కియావాది, ఆతని ధర్మము చే 
నా కృష్టులె దూరదూర దేశముంనుండి- జనులు దగ్భమువ లె 
నాతని కడకు వచ్చుచుండిరి. 'సమ్యక్సంబుద్ణండై న 
యాతంకు విద్నాచరణ సంపన్నుయకు. భోకవినుంము. చేవ 

, మనుష్యులకు శాస్తి యని యతని కీ_ర్టి దిక్కులకు గుళూ 
భీంచినది. బింబి కారుకు, గోసలుండై న |బసెవజి తు, దమ 
పకివారముశోంగూడ , శావకులై నారు. “పొమ్మ_రసాతిివంటి 
_వాహ్మణు లాతని పూజ మహాభాగ్య మన్తుకొనిక. ఇట్టి 
వాడు నా యూకే వచ్చునప్పూ డాతని కాతిథ్య మివ్యకుం 

డుట్క ధర్మముగాదు, అతిధిని సత్క_రిం చుట కై వోవ్రటలో 
నన్యాయ మేమున్నది 1” 

ఈ నాక్యములతో _బాహృణుల వాదము దీసికట్టయి 
నది. కూటదంతుండే యింతగా బాగడినపుూప బుద డె-త్ర 

వాలడైె యుండవలనో ! వారందరుంగాడ 'కూటదంతు” ని 

"వంటనే బయలుదేరిన, 

భగ వంతుకు 'ఆ మయయసష్టు! వనమం దుండేెను. గంగను 

కొనువచ్చు భగీరథుడు కూటదంతు(డు” - బుద్ధుని సవిా 

వించి, కుశల _పశ్నాదికము లొనర్శ్చి యొకనై పున గూర్చు 

నాన్నాండు. వెంటవచ్చిస _(బాొహ్మణులు గెొందణు బుద్దునకు 

నమస్క-_రించిరి. కొందరు దమ నామ నో తము లెబింగించిగి. 

కొందటు కుశల పశ్న లొనేంచిరి. కొంత తశళశున కీ 
సదణగెము. 

(ఎ 

(4c) 
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కూటదంతుడు. బుద్ధునితో నన్నా(డు. ఉత్తమ 

యజ విధి యెటివో, దమకుం చెలయునని విన్నాను, దయచేసి 
అ లు 

దాసిపద్ధకి నెణిగించినచో మాకుం దృప్తి యగును” భగ 

వంతు. డీ [కిందికథ జెప్పెను. 

తొల్లి మహావిజిశతుం. డను నెక రాజుండెను. అతండుం 

(బసిద్ధుండు. అతని సంపత్తు యపార మైనది. దానిని ఖర్చు” 

పెట్టు "బట్ట్లు? యిది యాతని (పశ. “ఒక ముహాయ జ్ఞ 

మొనర్చి యాధనమును, వ్యయము సెయుద” మనుకొన్నా౦ండు. 

అతయ దన-"తలంపును బురోహితున కెజిగింప దలంచెను, 

ఒకనాడు రాజు కుల (చాహ్నణునితో ననెను. “బాహ్నగణా! 

నాకు యజ్ఞ మొనర్ప నిచ్చ గలిగినది. ఆ యజ్ఞ మెట్టున్న చో, 

నాకు హితాకరమగును* సుఖకరమగును € వివరింపుము,” 

పురోహితుడు బదులి చ్చెను “రాజా! నేదు నీరాజ్య 

మున శాంతి లేదు. పల్లెలలో. బట్టణములలో, నల్ల గులు 

సాయచున్నవి. దోపిడులు జరగుచున్నపి. ఈ స్థితిలో జను 

అపై బన్నురుద్దినచో, స్వ్రు గ_ర్హృవ్యవిముఖుండ వై నను. ధిర 

చ్చేదములొసర్చి; గుజ్జముల కిందం దొక్కి-ంచి, యితరళిక్షలు 

-వేసి, చోరులు మొదలైన దుష్టులను సాథిన పరచికొనగల 

మని నీవనాకొనుట, యసంగతము. ఈ యుపాయములతోం 

(బజల దుఃఖము బూర్హ్యముగ సమసిపోదు. నీ శిలతో నవి 
గాంత డగ్గిన టుగ పడినను మరల దప్పక మొల కెత్తును. ఇవపి 

సంపూర్తముగ లేకపోవుట కొక్కుటియె యుపాయము, నీ 

రాజ్యమునందలి పాలములు దున్ను రైతుల కన్నిసదుపాయ 

ములను గల్పింపుము. వ్యాపారులకుం బెట్టుబడ్ దక్కు-వై. 
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నప్పుడు ధనములిచ్చి |పోత్సహీంపుము. పని చేయ గల్లు వారికి, 

యోాగ్యజీతేము లేర్పణిచీి యుద్శ్యోగ ము లము. ఇట్లా నర్చి 

నచవో, రాజ్యమందలి (పజ దమ తమ కార్యమునందు సమర్థ 

మగును. వారిలో దుఃఖము లేర్పుడుట కవకాశముండదు. ని 

పన్ను లాలస్యము లేక వసూలగును. భాండాగారము నిండును, 

లోకులు నిర్భయుులై యెొడలవై6 జేయినై చికొని ని; డింతురు, 

రాజ్యమున నానందము తాండవించును,” 

ఈమాటలు రాజునకు రుచించినవి. అతడు సమర్థ 

లన రెతుల “"కెన్నో సాయము లొనర్చెను. వ్యాపారము లభి 

వృద్ధి యొనరించెను. పని వేయలలుగువారి కుదోస్సోగము 

లిచ్చి, నెలజీకము తేర్పణిచెను. ఈ యుపాయముతో మహే. 

విజితుని రాష్ట్రమున సమృద్ధి నలకొన్నడి. దారి దోపిడులు, 

దొంగతనములు మందునక. లేకపోయెను. సర్భజనులు 

సుఖతులగుటచేం బన్ను లాలస్యము లీక వసూలయ్యెను. 

భాండాగారము సిండినది. లోకులు నిర్భయముగ వసించిరి, 

ఒకానొకనాడు మహో విజితుండు పురోహితునితో 

నన్నాడు: “ఓ, బాహ్మణా ! సీ వృుపచేకించిన యుపా 

ముచే, నా రాజ్యమందలి దుఃఖములు నకించినవి. భాండా 

గారము ముందటి కంశు సమృద్దమైనది. రాజ్య మందలి [పజ 

నిర్భయముగ జీవించు చున్నది. వారి యానందమునకు మేర 

"లేదు. ఇపుడు నేను మహాోయజ్ఞ మొునర్రునా? డాని విధా 

నము బోధింతునా ౪ 
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పురోహితుడు బదు లొసను. “మహారాజా ? సవ్ర 

యజ్ఞ మొనర్చ నలసినవో6 |బజల యనుమతి గావలెను. 

కనుక వారి నొక చోటం జేర్చి యనుముమలతి సరి ర్స ౦పుము | 

రా జళ్లు యొనచ్చెను, సజలు యజ్ఞ ముస కనువముతించి 

నారు, పురోహితుండు యజ్ఞమునకు దయారయ్యను. అతం౭డు 

రాజుతో ననెను: రాజా! ఈ యజ్ఞ మందు దండిగా 

ధనము వెచ్చమగునని, దలంపకుము, యజ్ఞము జర గున ప్పుడు 

డబ్బు ఖర్చగునను నూవా సీ మనస్సున జనింపరాదు. 

యజ్ఞాంతమందు - ధనమెల్చం బోయెనను పశాత్తాపమును 

దలంపున మెలలరాదు. నా యజ్ఞ మట్టి వీచు తమెనది. దీన 

ననేక సాధువులు చేరుదురు. సి వా సత్సురుములను గౌర 

వింప్రుము, నీ హృదయమున కానందము కలుగును.” 

మహాజితుని యజ్ఞ మందు (జాణివధ సియంబడ 

చేదు. చెట్టు నబకి యూపముల నెలకొల్ప లేదు. ద ర్భాసనము 

లమర్పంబడ లేదు. సేవకులు, నౌకరులు మొదలగు వారితో 

వారి యిచ్చకు విరుద్దముగ బనులు సేయింపంబడ లేదు. ఇష్ట 

మున్నవారు పనులు "వప, లేని వా రూరకుండిరి, నెయ్యి, 

నూనె. లవణము,  ీనె, చెబకురసము వీనితోనే యా 

యజ్ఞ ము గావింప బడినది. 

యజ్ఞానంతరము రాష్ట్రములోని శ్రీమంతులు గాప్ప 

గొప్ప బహుమానములతో మసహోవిజితుని దర్శింప వచ్చిరి. 
వారిని రాజెంతో యాదరించి నాడు. శ్రీమంతులు. బహు 
మానము లీ వచ్చిరి. రాజనెను : “గహస్టలాశా ! మో 
బహుమానములు నా శక్కరళేదు, ధారి రకమైన. పన్నుల 
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రూపమున నాకు వచ్చిన ధనమే పుమ్యలమై భాండాగార 

మున నిండియున్నది. మో శే మైన గావలసిన దీసికొని 
పాండు” 

రాజు శ్రీవంతుల బహుమానము. లంగీకరింపలేదు. 
వారా (దవ్యముతోో ధర్శశాలలు గట్లంచిరి. దర్శి దులకు 

దాన మొనర్చిరి. ఇంకను |బజోప యోగములై న కార్యము 
లనెకములు జరగాను,. 

భగ వానుండు జెప్పిన యూ యజ్ఞ నృ కంతమును విసి 

కూటదంతుండు మొదలగు వి పులు “చాల గొప్ప యజ్ఞ” 

మని యంకించిరి. తలలు బంకించిరి, 

బుద్ధభగ వానుండు కూట దంత _(బాహ్మ్నణునకుం 

దన ధర్మమును సవి_స్రరముగ బోధించెను. ఆ (బావ్మాణుయడు 

బుద్ధి వాసకుండై నాయడు. యజ్ఞమునకు సేకరింపబడిన జాతి 

“కేసూజు (పాణులు యూపములనుండి వదలింపం బడినవి. 
వానికి జీవదానము గలి7ను. పచ్చని గొడ్డిమేసి, పడియల 

సరు |డావి, విచ్చిన కన్నులతో నవి వెట్లీడలయందు విహ 
జానా 

రించినవి. 

చార్మి ద్యమును నాశన మొసర్పుళే నిజమైన యజ్ఞ ము. 
FE సు _త్రమునందు - మహేావిజబితుం డను పదమునకు గొప్ప 
యై 

రాజ్యము గలవా. డను యరము. అటివాచే వెదయజములు $ థి ట్ దాః 
చేయ నర్షులుగ డా! మహాయజ్ఞ మునకు ముఖ్యవిధానము, 

రాజ్యమందు బీదలు తేకుండం జేయుట- సర్వులను సత్కా-ర్య 

పగులనుగా నొనర్పుట. ఈ విషయమే మజియొకరీతిగా 
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“ఎక్కవ తి సహనాది సుత్తమందు వర్శింపంబడెను. దాని 

సారాంశ మూ (కిందిది: 

“దృఢ నెిమియను చ కవ_ర్తియుండెను. ముసలివాయడై 

యాతడు గుమారు సభిషేకించి యోగాభ్యాసమున కై యుప 

వోనము జేంనా6డు. ముసలి రా జూరు విడచిన యుడవదిన 
మందు - | ఛాసాదమునకు ముందున్న “దేదీస్యమానమైన 
చ్మక మంతన్ధానమయ్యెను. ఈ సంఘటనకు దృథశేమి పుతుం 
డెంతో జింతించెను. రాజర్జి యైన తం డికడ కేన యయా వర్త 

మానమును విన్న వించినాండు. దృఢ నేమి యిట్లు బలికెను, 
“ప్పుశా! నీవు భితిల్లకుము. నీవు మరల జ్నకవర్తి ధర్మము 
లను, బాలన మొనరించినచో నది యధాస్థానమునకు 

వచ్చును. | ప్రజలను న్యాయము? రశీంపుము. వారిని సమా 
ధానముగ. జూడుము.ని రాజ్యమం దన్య్యాయములు జరుగ నివ 

రుము, దరి, దులకు నిలువనీడనిమ్ము. వారితోం బనులు?గా కొని 

నెలజీతము లేర్పణిప్రుము. సిరాజ్యమదలి (శమణ_వావ్మా 

ణుల గెరవింపుము. వారి నపుడపుడు దర్శించి కర్తవ్య భోధల 

నందుము. వారి యుపదేశముల బడినడచి, యక_ర్తవ్య విము 
ఖుండవై గర వ్య సుముఖుండ వగుము. * 

తరుణరాజు దం(డిమాటలు గారవించెను. అతడ శే 

మెలగ జొ“చ్చినాండు. రాజు దాపణిచేక నీరుగల్లు నొక 

పాతమును బట్టికొన్నాడు. వల చేతితో ధర ఇచ కమును 
(బవర్హింపం జేసెను. ఆ చక్రము సా మాజ్యమందు నాలుగు 

దిక్కులజుట్టినది. దాని వెనుువెనుక్నే, రాజునడచి (వజలకుం 

“శాణివధ సేయరాదు, దొంగతనము మంచఛిదిగాదు, వ్యభి 
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చార మొనర్చురాదు. అవ త్య ములు బల,_రాదు. స్వచ్చముగ 

జీవించవలెినని బోధించెను. 

ధర్భచ|కము వెనుదిరిగి చకవంర్థియొక్క సభ 

యెదుట చెలచినది, రాజ పాసాదమున కద కాంతిని 

వెలా రను. 

ఈ చ; [కవి రి (వత మేడుతరములు సాగాను. ఏడవ 

చృకవర్డి సన్యాసము స్వికరించిన యెడన దినమం దీచక 

మంతర్థాన మైనది. అప్పటి రాజునకుం గలిగిన దుః ఖమునకు 

మేర శేష్. కాని యతండు రాజర్షియైన తం| డికడ కేగి, చక 

ర్తి వగమును స్వికరింప లేదు. "తమణరాజుయొక క,_ యమా 

వ నితర సద్దృహస్థులు, జ్మకవర్తి వత మాతని కెచెగించి 

. దినిని విని రాజీ న్యాయం మారంభిం చెను. కాని 

పంక దగిన వ్యవస్థ నేర్పాటు సేయక పోయెను. 

అందుచే వాని రాజ్యమందు భయంకర దారి ద్యము వ్య్యూపిం 

చినది. ఒకానొకంయకు దొంగతన 'మొనర్చేను. వానిని రాజు 

సడుటిెకిం బట్రికొ ని వచ్చిరి. రాజడీగినాండు: “సివ్ట దొంగతన 

'మొొంనర్చినది "నిజమేనా Un 

దొంగ :- మహారాజా! నిజము. 

రాజు ;- ఆ కార్య మెల చెసితివి ? 

దొంగ :- నాకు | బదుకుటకు వమార్షము లేదు. 

రాజు నానికిం నొంతధన మొసౌను. “ఈ ధనముతో 

నే చేని యొక వృ తి నారంఫింపుము. కుటుంబమును పోపీంచు 

కొని, దానథర్మాము లొసర్పుము.” 
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“గ చేనని” వాయు వెడలిపోయెను. 

ఈ వృత్తాంతము చేతొెక వొంగ విన్నాండు. 

వాయను దొంగిలించెను. రాజు వానికిణసాడం గొంత ధన 

మిచ్చెను. ఎవరెవరు ది వొంగతనము చేసిన - వారివారీకి రాజు 

బహుమాన మొసంగు నను విపరిశ పచారము- జనులలో నెల 

కొన్నది. ఎవగు బట్టిన వారు దొంగతనము సేయ నారంభిం 

చికి. ఒకనాం డొకచోరుని రాజుకడకు భటులుం గొని 

తెచ్చిరి. రా జాలోచించినా౭డు. “దొంగతన మొనర్వ్పినచో 

రాజు ధనమిచ్చు"నను విపరీత |పచారము బలిసిపోయినది, 

దీని నాపవలెను. మహారాజు వాని శిర చ్చేదనమున కాజ 

యిచ్చెను రత్సకభటు లాచోరుని తలనొరిగించి పగ్గములచే 

బంధించి, ప్ధభులందు దిప్పీతిప్పే, యూరికి వెలుపల దోవ ణము 

వైపు దల ఖండీంచిరి. 

దీనిని విన్న దొంగలు భయపడినారు. రశ్ణా 

సామ గి కేక దొంగతనము సేయయూనుకొనుట- | పమాద 

కరమని వారు దలంచరి. ఆ చోరు లాయుభములు ధరెంప 

"మొదలు వెట్టరె, బలా క్కారముగ దారులు గొట్ట నారంభించిరి, 

రీతి దరి _దులశేమియుంబనె నాజకకుందుట చే, రాను 

రాను దారి, ద్యమెచ్చయ్యెను. దాక ద్యము నో దొంగతన 

ములు బెెగినవి, దొంగతనములు, వోపికులు, జక్క_గ సాగు 

టకై. శన్రుములు ధరించుట మొదలయ్యెను. దానితో హత్య 

లెక్కు_వయ్యెను. _ వాత్యలతో నసత్యము,  యసత్యముతో 
నింద, నిందలతో వ్యభిచారము, దానిణోం గలహములు - 

యివియన్నియు, నొకటి కొకటి వ దోడై -రాజ్యమును “పాండవ 
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వీడు” జేయమొదలిడెను. వీని యభివృద్ధితో లోభ ద్వేష. 
ములు బెచ్చు వెరిగినవి. జనులయందు మిఫ్యాదృష్ట్య వ్యాపించి 

యసత్క-ర్భ్మలు మెం డయ్యెను, 

మహా విజితుదియొక్క._ పురోహిశుండు పలికిన య 

వృతాంతము కథ, 'చక్క-న త్తి స వీహానాద సు త్రము” నందును 

వచ్చును. జఅబవంతమునగ ; బజలనుండ జంశువ్రుల సిడి తెచ్చి, 

వధించు యజ్ఞము. య జ్ఞముగాదనియు; సమావోపయాగము 

లైన కార్యములో నర్శె (బజలకు వపాంతినొసగ్ని దార ద్యమును 

నిద్మాలించుటయే, గౌప్పయజ్ఞ మనియు, సను త్రమందును 

ప్పబడినది ! కాని - యానాయడు బలిడానపూర్వక్ యా 

యాగములు బూర్తిగ తగ్గ లేదు, అయినను - నిజమెగ 

యజ్ఞములొనర్పు [బయత్నములుం గూడ నక్క డక్కడ 

గనుపించెను. జర్మని, యిటలీ, చేశములు దార్మె ద్యమును 

దొలగించుట కై, యుద్గసామ, గని నిర్మిం చెను. దానితో? 

ఖాను, యి౨గ్నం స లమెరి కాలుయహాడ, మేల్కొని యుద్ధ 

స మ్మ గులు ద మారు సేయ మొదలు పెట్టనవి. వా కెర్వురిక 

గలతలు బెజబుగు నవకాశము గల్తీనది, ఆసియాతో “జపానుి 

చీనానై కి దూకశేదూాకినది.* పహిట్లకు, ముసోలినిలు - 

శే చేమి జేయబోదురో ! చెప్పుటకు పిలేలేదు ఒకటింజము. 

ఈ (పయత ములకు. బర్యపనానము క యజ్ఞ మె. ఆ యజ్ఞ 

ములో సితర | పాణుల కంకును - మమమ్యపాణు లెక్కు_వళో 

నాహుతియి పోదురు. దానిని నిల్వుటకు మార్లమేమి ! దశ 

ద దద దద దద టల దద దద దద ద దద దద జల జర యద న 

భా ఈ విషయము రెండవ సం గ్రామమునకు ముంచు (వాసితివ, 

లలనా వాతను మార్చలేదు. 

(47) 

en 
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ముల యుద్దసామ గిని, నిరి గంచుటమాని వేసి సమాజమున 

కుపకరించు “పనులొనర్చ నారంభింపవలెను, అపుంజే బుద్ధ 

భగ వాను డుపచేశించిన యజ్ఞవి విధాన మాచరణలోం బటి 

నట్టు అస్తు, 

వచో చేటు విషయముల లోనికి నడచితిని, బుద్ధుని 

యజ్ఞ విధానమును ఏవరించుట కై, యా వివరము గావలిని 

వచ్చెను, డై (జె ప్పంబడిన సు పత్రములు, బుద్దుని యనంత 

రము గొంత కాలమునకు రచింపంబడిన వే యెనను, వాసిలో 

బుద్భోపచేశము యొక్క- మూల భూాతములై న తత్వములు 

వివరింపంబడ్డవి. ఇంత మంచి యజ్ఞ ములు బోధించిన బుద్ధుని 

వేదనిండకుం డని నిందించుట - నతని నవహాళనము వేయుట 

యోగ్య మేనా ! విజ్ఞులు యోచింప వలెను, 



పదవ (ప్రకరణము 

జాతిభిదములు 
ID Dp 

జాతిభిెదము యొక పుట్టుక 

“ బాహ్మణో2౬స్య ముఖమాసీతి _ బాహూరాజన్యః కృతః 

ఊరూతదస్య యదై్వ్వైశ్యః - పద్భ్యాం శూదో ఆజాయతో 

(బుగ్వేదము, 10-80-19 

భారత చేశములోని జూతిభేదములకు మూలము బుగుష 

_క్రమందలి చూ బుక్కేనసి విద్వాంసుల తలంపు. ఈ 

నిర్ణ యము [భమమూలకము. వేదములకు ముందుగూడ - 
Tk 

స పసింధువులందును - మధ్య హిందూ న్ధానముభోను లా 

యహింసతో వాటు జూతిశేద ధర్శముగూడ నుండెను. 
౮ 

అర్యులరాక చే వైదిక సంస్కల్బుతి విజృంభించినది, దానితో 

నహింస యడవుల న్యాశయించినది. ఈ విషయము (పథమ 

భాగములోని - మొదటి (పకరణమున6 జెప్పిక్మిగడా ! 

జాతిభేదములు మాత మష్పుడప్పుడు వాని బాహ్యా స్వరూ 

పము గొంత మారినను - జనులలో బో లేదు, 

క్ష్మృతియుల మవాళత్తు wee: 

సుమరియాతోం జాలమట్టుకుం బువోహశతుబే రాజులా 

దుగు. ఈ యలవాటు స్తసింధువ్రలలో గూడ నుండెడిది. 

ఒకా నొకనాం డక్క-డం జిన్న = పెద్ద సంస్థానముణు గొన్ని 

యుండెడివి, “ఈ సంస్థానాధిపతులళోం | బముఖుండు వృత 

(చవాహణుండు, పేని.నిం్భ్చదుండు వధించెను. దానిచే నిం|దునకు 
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(బహ్మవాత్య ఘటిల్లనట, వె కభ-శమహోభారత మందు 

వచ్చును. ఇంతకుముం దుదాహరించిన బు న్వోద బుక్కు _ 

ఆర్యులు వచ్చుటకు ముందు భారత చేశమం దుండిన సామా 

జిక స్టిలిని దెల్పును. ఒకానొకనాండు విగాట్పురుముని ముఖము 

_(బాహ్మణులు, అతని చాహునవ్రలు రాజన్యులు, ఆారువ్రులు 

వైశ్యులు, ఆ విరాట్సుకుషుని పాదములనుండి కూ దులు 

జన్నించిరట ! ఆర్యుల యాగమనముతో వ తియులకు 

మహత్తుబెరిగెను. _బాహ్మనుసి వర్చస్సు గళితమైనడి. కాని 
బారోహీత్యము మా తము వారిదే ఈ స్థలి బుద్ద కౌలము 

వజ కళ్తేయుండెను. “పాలీ? భామయం దక్క డక్కడ మతి 
యుల (ప్రాముఖ్యము వర్ణి ౦ంపంబడియున్నటది. ఆపనిషతుల 

లోను - నీ భావమే షతిఢంనించిన పటులు జాలగను, 
దానిలో సీ కింది నాకట్ ఎ (ల లి 

కబహ్మ వా ఇదమ్మగ్ర ఆసీడేక మేవ । తదేకం సన్న భవ త్ర 

చ్చైయోరూవ మత్య సృజతక్ష(త్రం యాన్యేలాని దేవత్రా క్షతాణీం[దో 
వరుణః సోమోరు[దః పర్ణనో్యోయమో మృత్యువీశాన ఇతి తస్మాత్ తతా 

త్పరంనా స్తీ తస్మాత్ బ్రాహ్మణః క్షత్రియ మధన్తాదుపా స్తే॥” 

(బృహదారణ్యక 1411) 

ఒకప్పుడు (బ్రహ్మ యొకండే యుండెను. అతండొకంద్లే 

యుండాటచే నాతసకి వికాసము గలుగజేదు. అందుచే 
ఇట ల ఎం అ నత డుత్క్బ్బుష్ట్టమెన య తీయ జాతిని సృష్ట-౦ చెను. వ తియు 

లనంగా నెవరు?! చేవలోశములోని యిందావరుణులు -సోమ 
రు ద పర్జన్యులు - ఈశాన యమమృత్యు వులు. కనుక = 

* చూ; హిందీ సంస్కృతి ఆణి అహంసి పుట 19 
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య, తియునికంకు | శే & ప్లమెన జాతి వేతొకటి బేదు. అందుచే 

_నాహ్మణుండు దక్కు. వ వాడ తే| తీయు నుపాసించు 

చున్నా చు. 

జాతిభదముల ని్నధము 

వె రీతిగ తమృతియునికి గొప్పదనము చేకూరినది. 
వాని | పథాన ర్త _రన్యము - యుస్ధము సేయుట య్. యుద్ధ 

మన్న - బుద్ధునకు గంటగింపు. అంనుచే నాతని దృష్టిలో 

జాతి శేదము సేదపయోగ మెవది. ఈ యూవాతో జూాతిబేద 

మును బుద్దుండు సర్వదా సిపే.ధించెను. ఇతర శేతుణ 

పంథలు - మెద్దునివలె జాతిభేనము నంతగాం దృణేకరించి 

నట్లు గానరాదు. వారి సంఘములలో - జూటతీక కృత మైన 

పాచ్చుతగ్పులు లేకున్న మాట వాస్తవమే. కాని- వారి 

యువాసక వర్లములలో జాతిభేదము లుండినవి. డానిని వారు 

నిపేధింపలేదు. ఆ పని బుద్ధుం డౌనర్చెను. అది యెొట్లో 

విందముగాక |! 

జూఖతి ఛైదముల బుద్ధుండు పేసంవాద మొన ర్చెన సు త్త 

ములలో. [బౌచిన మెనేవి - “వా సేట్టసు త్త -ను త్తనిపాతి 

మందును, మజ్జి మనికాయి” మునను - గనవడును. వాని 

సారాంశ మిది, 

ఒకసారి బుద్దుడు 'యిచ్చ్బానంగలి మనెడు పల్ల 

దగ్గణ - * యిచ్చానంగలి మనెడు వనమం దుండెను. అపు 

డే నకలు - _మాహ్మూణు లాపల్లెకు వచ్చిరి. వారిలో వాసి 

మండు - భార ద్యాజుం డ్ నెడు నిర్వురు (బాహ్మణులకు జాతి 

భేద విషయమై వాదము జం గెను. భార ద్యాజుం డిబ్లు వాదిం 
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చినా౭కు. “వాసిస్థూ | ఎవని గల్గి దం|డుల వంశములలో నేడు 

తరములు శుదముల నవో - వర్ష సంకరము ౫లుగ లేదో - 
డ్డ గ్ా 

యట్టివాండే _వెమ్టండైన _నాహ్మ్మ్ణుండు. (వాహ్బ్మణత్యము 

జన్నతోనే వచ్చును.” 

వాసిస్హుం డ్ట్లు వాడించెను, “థరచారజా ! నీలసంప 

న్ను6డై న మనుష్యుండే (బాహ్మ్ణుండు. క్ర _ర్షవ్వదతుండై న 

వాం౭డే _నాహ్మణు:డు. _చవాహ్మణత్యము గర్భ చేత 

వచ్చును.” 

ఇ్రటున్రరి నడుమ - సెంతయో తర్జన భర్జనలు సాగి 

నవి, వాణ్ొక సమాభానమునకు రా తేకపోయిరి. కడకు వాసి 

ఘుండ న్నాడు - యా | భరజ్యాజా ! మన వివాదము 

మనలోం' దెగునట్లు లేదు. ఈ యూరికి గౌతమ శమణులు 

వచ్చినారట ! వాకు - సమ్యక్సంబుద్దలు. పూజ్యులు, లోక 

మున కంకటికి గురువులని సక లోనుచున్నా రు. వారిడగ్ష 

రకు బోదముగాక ! వానెట్టు బేెవ్యరింతురో యే సి సిద్ధాం 

తము.” భర ద్యాజుం 'డన్హై కానిమ్ము నెను. 

ఇస్యసను బుద్ధునిక డకు వచ్చినారు, కుశల పశ్న 

లొనర్భి - వారెయ్వెగు జెబీయుక వై పు గూర్చూసిరి, వాసిమ్టుం 

డనెవు. “గాతవా! అతయ _బసిద్ధుండై న 'పొవష్క_-ర సాటి” 

శమ్యుండు. నాగురున్ర “తారుత్య్యుండు.” మేమిరువురును వేద 

శా న్ర్రములను జక్క_గాం జదున్రుకొన్నాము. మా నడుమ 

జాతిభేదముల విషయము జర్చకువచ్చినది. జన్మతో బావ 

ణుండగు నని యతని వాదము. కర్భతో _బౌహ్మణుండగునని 
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నావాదము. మే మిరురరము వీకడ కరుదెంచితిమి. ఈ విషయ 

మెట్లో "దేలి ల్సి చెప్పనలయును.” 

భగవానుడు జిలున వెను. అకంచ్ట్ట్లన్నాండు. “రీయి 

వాసిస్థా! తృణములు, వృశుములు, నస్పతులు పీసియందు 

భిన్న భిన్న జాతులు స్పవ్నముగ గన్నడు చున్నవి. అశ లా 

సర్పములలో - శ్వాపదములలో - నీట సవసీఐచు చేపలలో- 

నింగినెగురు బకులలో ననేక జాతులున్నవి. వానివాని భిన్న 

త్యమునకు గురు లా పాణులయ టె స్పష్ట్రముగ ననున, 

కొని_మనుషమ్యునిలో నట్టి గుటునులు గన్సడుట లేదు. కన్ను, 

ముక్కు, గాలు, కోయి, వెం;టుకలు సకల మనుష్యులకు 

నున్నవి. ఈ యవయవములు మనుమ్యునకు - మనువ్వ్యునకు 

భిన్న భిన్న నుగ లెవు, అనలా బకుపత్య్యూ! లలో భిన్న. భిన్న 

జాతులకు భిన్న భిన్నముల న యాశకారము లెబ్లు గోచరిం 

చునో యట్లు మనుష్యుజాజి లో లచ్చ. సర్భమానవుల యవ 

యవములును సించుమించు సమముగ నే యుండుట చే- వారిలో 

జాతిభేదములుండుటకు కీలు లేదు. కాసి - కర్మలతో మను 

మ్యులు శేదించుటకు సంభవ మున్నది. 

ఒకానొక _బాహ్బణుండు గోవులను బాలించుచు 

జీవించుననుకొందము. అతండు గొల్ల వాండే. (వాహ్మణుండు 

గాడు. శిల్పముతో జీవించువాండుకిల్చు, వ్యావార మొనర్చి 

జీవించువాడు వై వైళ్యుండె. జాత్యమును నెజుపువాండు దూతే. 

దొంగతనముచే జీవించు విపుండు దోరుండు, యుద్ధజీవికగల 

బావా ణుదు యూద. యజ యాగములచే 'శుదుకువాండు 
య్ రో ధ్ స్ట 
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యాజకుండు. రాష్ట్ర) పాలన మొనక్చుచో రాజు. వీరిలో 

లం జ అ జట 

నెవ్వరును కర్మను బట్ట గక లా జన్మనుబట్టి యె (బాహ్మ్ణుం 

డగుటకు ఏలు చేదు. 

సకలసంసార బంధములు వదలించుకొ"ని - పాపంచిక 

దుఃఖములకు భయపడక - యెవం డనాసకుడై యుండునో - 

5 జ రొరీ దూ ణీ 
యతండే నాదృష్ట్రలో _బెౌహ్మణుండు. ఇతరులు సిందించి 

నప్పుడు - బంధించినప్పుడు - వథోద్యోగ మునర్చినపుడు 

మాబుమాటాడక - యెవండు సహించునో - యెవనిబలము 

తవుయో - వాసిని నేను _బాహ్మణుం డందును. తామర 

వెసి నీటిభాట్టువలె _ యిహలోక విషయ సుఖములయం 

ఉవ  డంటియు -- నంటకుండునో - వాం౭డే నా దృష్టిలో 

వి పుండు. 

జన్మత (బావ్మ్చాణుం డెవండునుగా లేడు. అ బాహ్మ 

ణుండును గా లేడు, కర్మతో నే _బాహ్బూణుండగును. అబా 

వ్మాణుండగుటకును గర్భయే కారణము. రైతు గర్భ్మచే 

నగును. శిల్పి, దొంగ, సిపాయి, యాజకుడు ఏరందరు దా 

“మొనర్చ్బు కర్ణలనుబట్టి యుర్చుడినవా నే. రాజాగూడ నాతి 
౬ 

డొనర్చు పనినిబట్టియే నాజగును. సర్యజగ త్తు కర్మమయము. 
ఠి లు ల! 

చకముల యాధారముతో రథము నడచినట్లు సర్వ్యపాణు 

లును దమసేయు కర్టననుసరించి యుపజీవించు చున్నవి," 

ఈ యుపచేశమును విన్న వాసిష్ట - భారద్యాజులు 

బుద్ధోపాసకు లై నారట! 
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(బాహ్మణా ల (బాహ్మణులు సమానులే | 

పెని జెప్పిన పురుష నూ క్షములలోని బుక్కు ననుస 

రించి _వాహ్మణులు దాము గొప్పవారని జూటుకొన దొడం 

గిరి. వారు వినాట్పురగుమసి ముఖమునుండి బయట బశిరట ! 

ఈ విషయమును బుద్ధుండు “మ జ్ఞమని కాయము” నందు 

“అసృలాయన సు_త్రముిన దడ వెను. ఆ | పసంగ మెంతయో 
(టా 

గనువిప్పుగ నుండును. దాని సారాంకమిది 

ఒకనా6ండు బుద్ధుండు గావ సి” యందు “అనాథ 

వీిండికుిని యారావమమందుండెను. అపుడు - గారణాంతర 

ముతో నే నూజు _బౌవ్మ్మాణులు శావ_స్తిళోం చేవినారు. 

“బుద్ధుండు - నాల్లువర్గ ములకును మానము లభించునని 

బల్కు-నట [” ఈ |, శమణ గాతముని వాదమున కాధార 

మేమో గమగొనవలెనని వా3లో వారనుకొన్న మాట! 

కొండజు వి|పులు బుద్దునితో వాదించి - యాతని వాద 
దచొర్చల్యమును బయట వెట్టవలయుననియుం దలంచి, వారికి 

దక్కి నవారు - “మద్దతు” నిచ్చినారు. అందబుం చేది యాశ్వ 

లాయన _బాహ్మణుం జా పనికిం దగునని యెన్నుకొొన్నారు. 

అఆశ్యలాయన (బాహ్మణుండు నేదపారంగతుం౭డు. 

ఛందళ్ళాన్ర్రము మొదలైన వేదాంగము లాతని నాల్క_వై 

నట్టువ క_త్తలు, నాల్లు వేదములు ‘వేను ముందు - చేను 

ముందిని యాతని ముఖమునుండి బూకుచుండెడిని ఇట్లు 

న్నను డాను - 'బుద్దునితో వాదించుటబకుం దగనిని 
యాత యకు పీజ్జుందై [గహిం చెను, రాసి వి పులు విన్న గదా! 

(43) 
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అంద రేక వాక్యము నాతసిస మజల నెన్నుకొొనిరి. అప్పం. 

డాశ్యలాయనుం డన్నా (దు. “ భాహ్మణులారా ! (శమణ 

గాతముండు ధర్మవాది. వాద పివాదములు థర వాదుల బని 

గాదు. వడి యొట్లున్నను నేను బుద్ధు నితో వాపించుటకు. 
దగను. వేదవేగాంగములు జడివితినే యనుకొనుడు కాని - 
నేను దగను.'” 

ఈ మాటవై మణజల “గాదుగూడదిని _బాహ్మణు 

లలో వివాదములు బయలుచేశను. ఆశ్యలాయనుం డే 

యందుకు6 దగివవాండని యా _(బాహ్ముణులకుం బెడగ నును, 

వారండబు నొకటిగా - నతనితో ననిరి. “అశ్యలాయనా ! 

సీన్లు బర్మి వాజక ధర్మములు జక్క_గా నభ్యసించితివి. వానివై 

మాటాడుటకు సీ కధికార మున్నది. ఇందరి సమ్మాతివై - 

నిందరి సమానము జరగిన పిదప నివు యుద్ధమునుండి పరా 

జుఖుండవగుట మా కిష్టము లేదు. 

పీరెట్టును - దన్ను వదలరని యాశ్యలాయనుం డను 

కొన్నా౭యడు, ఇక నేమున్నది? రోటిలో దల దూర్చువలసిన బే, 
అప్పటికిని వాండ నెను. “వి పులా రా! గాతముని వాదించుట 

నాకుం గష్ట్రమే. కాని మీరు వదలరు. వమి సేయుదము. ' 

మాలో. బదిలోం బదునొకండవ వాండుగ నేనును వత్తును 

పదండు [౫ 

_బెొహ్మణులు సంతో మముతో గొల్లుమనిరి. అందరు 

బుద్ధునిక డక C గదలినారు, క దలీవచ్చి గాతముని గుశల పళ్న 

లొనడ్చి యొక వైపువ గూర్చుుండిరి.  సంభెణము నెవ్వ 

రారంభింతురు? పరస్పరము “నివు - నీవిని గనుపైగలు సేసి 
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కొన్నారు. కడకంద రొక్కు. మృడిగ యా శలాయనునకు 

సైగశేసిరి. డానికి “నివే - నీవేినని యర్లము ఆశ్యలాయ 

నున కికత ప్ప లేదు. అతండన్నా దు. “గాతమా! (బ్రాహ్మణ 

వర్గమే (కష్టమైనది బ్రతరములు రీానములు. అదియే 

శుక్లము. ఇతరవర్షములు గృహములు. ముక్తి దక్కు-నది 
_బాహ్మణున శే. ఇతరులకు జిక్క._దు, వి పులు విరాట్సురు 

వుని ముఖమునుండి బుట్రర. అందు చేజ్జి వా చతని యావస 

పతులు. అనలా వారే (బ్రహ్మకు డాయాదులు,”” ఇపి 

(బాహ్మ్ణుల యాూాహాలు. నాయూహాశాడ. ఈ విషయమున 

దమ యఖి పాయ మేమో! 

బుద్దుండు:- రా! అశ్యలాయనా! (నాహ్బ్ణస్త్రై 

గూడ బుతిమతి యగుచున్నది. గర్భిణి యగుచున్నది. 

కనుచున్నడి. శిశువునకు బాలిచ్చుచున్నది. ఇదంతయు జరగు 

చున్న దాక లేదా? ఇతర వర్షములయందును శిశువు జన్మించు 

పద్గతి యిదియె. ఇట్లుండగా - _బావ్మాణులు లా (బవ్మాా 
PP ౧౧ నా (టా 

డావుని ముఖమునుండి బుట్రరనుట యాశ్చరక్యము గాదా! 

పకృతి విరు బు, ప | పకృతి వి డ్లముగాదా బుద్దుండు _బాహ్మ్ణుల వై హాకసారి 

భారం జూచినాయడు, 

అ;ః- గాతమా! స్వేమైన జెప్పుము, _బాహ్మణుం 

డొకండే _(బహ్మటేవుని దాయాది. ఈ విమవయమువై. విపు 
లకు6 బూర విశ్వాసమున్నది. 

రా 

బుద్దుండు దిన్న 6౫గా నవ్వినాండు. అతండ నెను. ' ఓయీ! 

యాశ్వలాయనా! సీ విశ్వాసము మాట యట్లుండనిమ్ము. 
అవీ తర్భసపహాము గావళెను, మనచేశపు సరివాద్దులలో 
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యవన - కాంభోజాదులు గాన్ని చేశము లున్న విగచడా! 

వారిలో నార్యులు దాసు లని శెండుజాతులే యున్నవి. 

అప్పుడ పు డార్యుండు దాసుండుగా నగుటయు దాసు. డార్యుం 

డుగా మాబుటయు ఫఘటిల్టును. ఈ విషయ మెప్పుడైన 

విన్నావా? 

అశ(లాయనుండు:- కౌ”నౌాను. విన్నాను, 

బుద్దుడు: - అశైున-చో-, _బాహణులు (బహ్మ్ముఖము 

నుండి బుట్టేం. సర్వ వర్ష ములందు ఏ చే గైసేష్టులనుట యెట్లు 

బాసలును! 

ఆశలాయనుండు : అ మో ేమైన నను6డు. _వావ్యా 

ణుంటే (ేమ్టండనియు - వితర వర్ద ములు కీ ్ కనములసియు 

మి! పుల సంపూర్ణ విఇాగసము. 

బుద్ధుండు వముజీయొుకసాది దిన్న 6గ౫ా నవ్వెను. 

శయం యశ్యలాయనా ! విన్యాసము తర్క సహము 

గావలెనని యింతకుముం బే 'జెప్పితినినడా ! త్యతియుండు 
గాని - వెళ్యుండుగాని = శూ దుండుగాని - (చాణఘాతము, 

జె"ర్యము, గట, గలహ'ము, నాగాడంబరము, జరధన 

వాంఛ, "ద్వేషము, నా స్రికత యీ గుణము లున్నచో నర 

కమునకు బోవునుగడా ! ఒక (బావ్మాణునశే యో గుణము 
లుండెననుకొనుము. అతనికి నరకము లేదని నీ యఖి 
(పాయమా ! 

అశ్య్వలాయనుండు :—_ కాదు, కాదు. ఈ గుణము 

లున్న వాండెవం డైనను మరణో_త్తరము - నరకమునకు, 
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భోయియే తీును. న్వ్ ఖో పాపములకూ6 _బాయక్సి త్తే త మను 

భవించుటలో - (నాహ్మాణా నాహ్మణ విచేదము లేచు. 

బుద్దుండు : — ఒకానొక (బా హ్నణుండు బై ని జెప్పిన 

దుష్టగుణములనుండి నివ తుండ యున్నా 6డనుకొ్"ొనుము, 

అతడు మగణో_త్త్రకము ౩ వ్యర్దమునకుం బోన్రనుగదా ! ఇత 

వర్ణ్యస్థుం జెవంైనను నీ పాపములనుండి నివృత్తుండై నవో 

స్వర్ణమునకు. జోవునా చేదా! 

ఆశ్యలాయనుం (డు :--- తప్పక బోవును. వాం డేవర్ల 

మున జనించినిను - వాపసివృ తు(డై నవానికి మగణో 'త్రరము 

సార్ల ఫలము దప్పదు. పుణ్యా చరణమున కెవ్వండైన నష్ప్యండే, 

బుద్దుంక ఫా (బాహ్మ్మణు. డొక్క_ండే చేవ, చెర 

రహితు.డై మై; తీభానన నొనర్చు శ క్రుండవియు - దక్కిన 

తు తియ, వైళ్యేః శూదు లశ క్షు లనియు నే దైన (బత్యత 

ప్రమాణ మున్న చా ! 

అశ్టలాయనుండు:- చేదు. చేదు. నాల్గు వర్షములును 

మైలీ భావము నొనర్పు శ కముచే, 

బుద్ధుండు : వా అట్టయినచో (బాహ్మణుండే శెము(డు- 

"యితరులు హీను లని నలంచుటలో నర్థ మేమి * (1 

అశ్యలాయనునకు దిక్కు- తోచలేదు. అనగా నితక 
(బావ్మాణులకును దోచ శేదన్నమాట. కాని యేదియో 
బలుక వలెను, ఆశ్యలాయనుండన్న్నాడు. 

అశ్య్వలాయనుండు = మా నేమెన  ననుకొనుండు. 

వొత్తాడు, దన్ను శేముండని ఛభావించును. శూ, (దుని, 

పీ,నునిగ్ జూచును. ఈ భావమునకు గొట్టు లేదు. 
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బుద్ధభగ వానుంయ మణుల నవ్వినాండు, సత్య్వసం 
సూచక మొన యా నవ్వు _బాహ ల కెట్లు భాపించనే ? 
బుద్ధుం డందుకొ నెను. 

బుద్ధుండు వ రశ్వలాయనా | మూ =ర్భాఖి ప కుం డైన 
'రాజొక నంటు మందిని గుంపు చేర్చును. వారిలో నాల్లు 
జాతు లుండినవి. మొదట మూడు జాతులను జూచి రాజు 
“మోర శాలము్ముు జేన్ జందనము మొదలై న వృతుముల 
యుత్తరాకణిం గహించి యగ్నిని సృష్టింపులి డనెను. 
తక్కిన శహ్యూదులు, చండాలువ, మొదల వారితోం 
“గుక్క-లు, బందులు, మొడలెనవి నీరు (చావు తొట్టివె, 
యాముదపష్పు చెట్టు మొక్క యు త్తరారణి ఫ్ర్షి ౦చి, యగ్నిని 
సృృష్ట్రంపుల డెన్నాడు. వా ర్త యొనరి రి. ఆశ్వలాయనా ! 
(బావ్మాణాదులై న యు త్తమ. జాశులు సృష్టైంచిన యుత్త 
మోత్త రారణి నివ్పన్న మైన యగ్ని కంగు నిపూదానుచు 
నిర్మించిన యగ్ని చెజన్సునందు దక్కు_వయా ? _బాహ్మ 
ణుల యగ్నీ యె యే కా౭ గముల నొనర్బ్సునో యా కార్య 
ముల నా యగ్ని గావంపలేచా ! 

ఆశ్వలాయనుండు: = గాతమా! వవర ర మువాండేగాని- 
యెట్టి యు త్తరారణితోగాని-యీచోటగాని యగ్నినుత్చా 
దించిన నాయగ్ను లెల్ల _ చేజస్సున సనూనముశే. వాని 
కార్యములలో భిన్న తయు శేదు. 

బుద్ధుండు:- ఒకానొక తు తియుండు _బౌవ్బూణకన్యను 
వివాహము చేసికొనెను. వారికొక కొడుకు గలిగిననుకొం 
దము. అఆ కుమవూరుండు తలి లదం డులవ లె మనుమ్యు డుగా 
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నుండండా! అక్లై యొక | బాహ్మనుణుయు క్ష కీయకేనరను 
య CC ళు 

వకించును. వారిర్యురనో క పకవమూరుండు గలుగును. ఆ కుమా 

రుదు మూడవ రకముగ నముండకునా?! 

అశ్యలాయనుండు:- చేదు, మి శేమ ఏవావాములచే 

సంతానోత్ప తియెనను, నాసంతానము వాని తల్లీ దం, డులనే 

బోలెియుండును. వాసిసి (బాహ్మణునిగా కు తోయునిగాం 

బలువవచ్చును. 

బు:- టయోా _బాహ్మణా! ఒకానొక యాకుగుజ్ఞము 

నకు గాడిదతో సంబంధము గలిగినది. ఆ పిల్లను గుళ్లు 

మందుమూ; జేక గాడిదగా లెక్కి-ం౦తుమా? 

అశ (:- గాతమా! ఆది గుజ్జమును గాదు; గాడిద 

యుగాదు. ఆ సంతానము మూడవ జాతిది. దాసిని గంచ 

రగాడిద యందురు. కాసి _బౌవ్మాణులు - మే తియులు, 

పీఏ సంబంధముతొ6 గలిగిన సంతానమును భిన్నజాతి 

లెక్కి-౦పము. 

బు:- ఆశగలాయనా! యినువురు (బౌహ్మ్ణు 

లున్నారు, వారిలో నొకండు జక్కాలగ వేదాధ్యయన మొన 

య కళల స a నుండు ష్ సి ౧ వ ర్వెను, హైండనవా6 యవివ్నచుం ఈ యిర్వురెలో (ొద్దమూ 

లందుగాసి - యజ ములందుగాని :బథమామం|తణ మెవంగ 
న్న _ య ఏ 

కుండును'* 

అశ్వ్య:- సుఠశికీతుండై న వాని శే. 

బు:- ఇరుసు _(చాహ్మణులునాన్నరు. వారిలోనొకం్డండు 

విద్వాంసుండు కని దురాణారి. రెండవ నాయ విద్యాం 
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నుండు గాడు, కెసి, నీలవంతుండు. ఏ రిర్యురిలో (బథ 

మామం;తీణ 'మెవ్వరికుండును! 

అశ్వ్య:- గాతమాా! నీలవంతున శే యుండును. దురా 

చారియెన మనుష్యున కొసంగంబడిన దానము - మహాఫల 

దాయక 'మెళ్టగును! 

జువ = అశ్వలాయనా! తఈ ట్టదొలుతే వ్వు జూతియ్ 

గొప్పదంటవి, తణువాత వేదప శనము గాప ప్పదంటివి. అలు 

వీదప నీలము గొప్పదంటివ. అున6గా6 దిన్న తీన్న 6౧౫ - నేను 

(బలివాదించిన విధానముననే దిగజారితివన్న మాట! 

వంక నాశ లాయనుం డేవియు మాటలా6తంయజూబరక్ 

పోయెను. వమెన దోచినగదా - మాటలాడుటకు! ఆటుపీదప 

బుద్ధభగ ఐ వాను6 డతని *కసితచేవలబుషి యొక్క. కథ జెప్పి 

నాడు. కడ కాశ్యలాయనుండు బుద్ధున కువాసకుండ య్యెను,. 

ఆధికారము సామాన్య (వజలకే, 

బావ్మాణులే | శెమలనియు - సితర వర్ణులు వీనుల 

బియు గేవలము సిద్ధాంతించుటలో వి పులు దృ_ప్తిపడి 

యూరకుండ లేదు. వ్యయేవర్ల ముల కే యేకార్యము గ్ర 

వ్యమోడానిని నిక్లయిఎచుపని సగూడ దమెేీయుంచికొన్న్నా రు. 
ఈ విషయము “మజ్జి మనికాయము'” లోది (సం॥96) “'యసు 

కారిసు త్రము నుండి దెలియును. దాని సారాంశ మిది. 

బుద్దుండు (శొవ స్తిలోని “జై తవనమూులో ననాధ 

పిండికుని యారామమం దున్న్వా(యడు. అచటికి యసనుకారి 

యను (బాహ్మూణుండు వ చ్చెను. కున్స (పశ్నాదికమైన తరు 
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వాత నా (బావ్మూణుం డిట్ల నెను, ఈగ్గాత్రవూ | వి పుండు 

నాలుగు పరిచర న్ు నిరేశించు: చున్నాయ. వి; _పునకుం 
దక్కి న వర్జ్య ముల వారందమి నేవ యొనర్పవ లెను. యతి 

యుసి శవ యు! తీయ యా వైశ్వే - నా దులకు ౫ రవము 

వైశ్యుల సవ. వైశ్న్వ - శూ, దులును, ఛూ దుని, సేవ 

చూ దులే యొనర్పవ లెను. ఇతర వర్ణములు ళూదునకుం 
బరిచర్య యొనర్పురాదు. ఇది విధి. దీనిలో మూ యి 
[వాయ మేమ €” 3 

6 _బాహ్మణా ! వి పుంయ నిర్రైశించిన దే-యితర జాతు 

లనుసరింపవలె ననుటభో న్నా (య వేము ? వర్ష పా చర్యల నిస్తై 
శించు నధికారము విప్రుల కెవరిచ్చినారు 17 

లౌ ఎవరు నివ్వు లేదు. 

బుద్దు : :— ఒకానొకనికి మాంస మిష్టము లేదట ! 
వాయు బేదవాండు. వాని ( బక్యి-ంటివాంకు దనకున్న మాంస 
ములో వానికి భాగము వెట్టి దానికి గయ మకుగునట | 
నాకు వీ “మాంసము వలదన్న ను వినయ. అట్టునన్నది వి; వుని 

యొక్క స్థితి. లోకులమై6 దన నిర్ధ్ణయముకు వేసి కుషుట 
క్లీత్రం డెవ్యంకు ! వ్ జాతీయన నబ ? ఎవనిని శవించుట 

గ లాల వద వరా ఎ యక ల్యాణముల నది దొ“లంగిం చునో- 

యట్లి వానినే నే సేవంపవ లెను. నాల్లు వర్ణ ములలో. - బెద్ద వా 
నెవరినై న యడిగి చూడుము |! ఇచే “మలి, (పాయ మరు. 
ఉచ్చకులమునందు - నుచ్చవర్ద మందు - 5 మంతుల గ్భవా 

మందు జన్నించుట నా దృష్టిలో నుంచిదయ. గాదు; చెడ్డది 

యునుగాదు. అది జన్మించుట మా తమే. ఆచ్చవర్లము | అ రా 
(49) 
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లలో = - | శ్ర్రీమంతులలోం బుట్రిన మనుమ్యు (డు | చెణఘా తాది 

కార్యము లొనర్బినచో, వాని కులము మంచిది యగునా ! 

సనీచకులోత్పన్ను డై నను - బావనిర్భు క్ కుండ -మల6ంగిన చో 

వానికులము జెడ్డదేనా ! ఎవనిని సేవించుట - |శద్ధాశిల, 
శృత త్యాగ, ప్రజల నభివృద్ది నొందించునో - యట్టవాని 

చేవ గ _ర్హృవ్యము. ఇది నా తలంపు. 

యసుకారి (బెాహ్నణుండు —7గతమూా |! ల్ హె 

ణుండు నాలుగు ధనముల (బతిపాదించుచున్నాండు. భితు 

చర్య _చాన్నాణుని ధనము - యుద్ధము. త! తియుని థధసము- 

కృషినోరతులు వైశ్యుని ధనము - కొడవలితో. బంటలు 

మొదలై నవి నోయుట, బుట్టలు మొదలె నవి యల్లుట, 

యిత్యాది సేవలు శూ దుసి ధనము. ఈనాల్వ వర్ల ములును 

దమతమ ధనమును దారుమారుగ నొనర్చిన చో వారు 

జోరులుగ కెక్కి౦వపం బడుదురు. దీన మో యభి పాయమేమి? 

బుద్ధుడు : నాయనా! యీానాట్లు ఢనములను నిర్ణ 

యించుటకు జనులు _(బాహ్నణున కధికార మిచ్చిరా ! 

యసు కారి బా వా "లేదు. 

బుద్ధుండు:- వే నింతకుముందు. జెప్పిన మాంసము 

పాలు పెట్టిన వానిక థయె మణుల. _బాహ్మణా! ఆర్య, శన 

ధర్మము లే యందరికిని ధనము (బహ, మే తియ, చై.శ్వ్ట? 

శూ ద కులములందు జనించిన వారిని జ్ బ్రాహ్మణ, 

త; తియ, చై.శ్వే ఛూ దులందుము గదా! ఇవ్ సంజ్ఞ లు 

మాతమే. ఏరిలో హాచ్చుతేగ్గులు లేవు. కకైలలోంబుట్టిన 

యగ్నిసి కాష్టాగ్నియందురు. శకలికలో జనించిన యగ్నిని 
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శాకలికాగ్ని యని బిలుతురు. తృణములందు బుట్టిన యన్న. 

తృణాగ్ని, నోమయముతోే. ౫ల్తిన నోవుయాన్ని.. ఈ నాలు: 

గగ్నులలో గుణములలో చదేని భేదమున్నడా? బేదుగడా! 

తు తియాది జాతులుగూడ నింతే. ఈ నల్టురిలోం (బతి మను 
మ్యుండును - బాషములనుండి నివ్భ తుండసటకు ఏలున్నది 
గదా! మత - వీరిలో - (బావ్బాణుం డొక్క-ంటే మైత్రీ 

భవన యొనస్పుటలండు. ఇతరుల కాశ క్రిలేదని సెం 

దోచునా! 

సుకాకి బా:- గాతమా ! అట్టుదోపను, వ్ = వర్ణము 
వాడై నను మె తీభావనను భావింపనచ్చును. 

బుద్ధుండు: _ _బాహ్మణుండుమా। తమే నడిశకేగి స్నాన 

చూర్ణ ము దనశదీరమును శుద్ధ మొనర్పుకొన గలండనియు 

నితరున కాత క్రి లేదనియు ని తలరపా! 

యేసుకార్మి చా:- గాతమా! అట్లులేదు. నాల్లు జాతు 

లలో నెవై నను - స్నానమొనర్చి తమ చేహములు శుద్ద 

మొనర్సుకొనగలరు. 

బుద్దుండు: —- అశు నాల్లుజాతులలో నెవరెనను తధా 

గతుని యుప చేశములను వ ర్రించి న్యాయ - ధర్మముల 

నుపాసింపగలను, 

(బాహ్మణవర్ష మె _ష్టమనుట గేవల విడందిన 

బుద్ధుండు బరినిర్యాణ మొందిన తరుబాతగూడ నతని 

(పముఖశిష్యలు - జాతురర్ల ము నంగీకరింపతేదు. ఈ వర్ల 

విభాగము గృ్మతిమ మని వారు నిర్ణయించిరి, దీనికొక. 
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యుదాహరణము "* “మ జ్హీమ నికాయము లోని “మధుర 

సుత్తముిన (నం. రికి వచ్చును. దాసి సారాంశ మిది. 

ఒక సారి “'మహాకచ్చానుండు” శమధురదగ్గర బృండా 

వన మందుండెను. మధురరా జవంతి పు తుండు గాక్యాయ 

నుసి కీ రివిన్నాండు. గొప్పపరివారముతో రా జాతని సంద 

రించి కుశల పశ్న లొనర్చి యిట్లు |బశ్నించెను. 

రాజు: కాత్య్శాయనా! * ఛాపహాణుంటే | శేమండు. 
ఇతరుండు హీనుందు. “రాహణవర్ణ మే కోక్షము. ఏకవిములు 
గృప్వములు. వి పులే ము కై-ఇంతరులకు "లేదు. _బాహ్మణు 
లొక్క._రే బవహ్మాముఖమునుండి బుక్రొనవారు. వారే యాతని 
యారస పతులు.” ఇవి వి పుల యభీ| పాయములు. తమ 
యఖి పాయ మేమి? 

కా త్యా:- మహారాజా! ఈ వాదము చగేవలము శ్రా 

డంబరము. ఒకానొక మే తియుండు ధనసమృద్దుడె యున్నా. 

డనుకొనుము, రాజ్య వాలకుండై యున్నా డనుకొనుము? 

వాని సేవ ఇతరవర్ణము లన్నియు గావించుచున్న వా; - తేడా? 

రాజు :-.కావించు చున్నవి. నాల్టు వర్షములు గూడ 

నా మనుమ్యు నకు సేవకులు. 

కాత్యా = అకే - యీ జాతిలోని మనువ్యుండే గాని 

ధనవంతుం డైనో _ రాజ్య వంతు డై నచో - వానిసేవ 
నందజు సేయుచున్నారా ! జేడా ? 

తర ల రననొననునునునై రకర దునుడువవుడుదుదునుకునుద 
డదు కకం ద యజ జక జ యకక ద దన బళ్ల 
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రాజు :- అవును. నాలు వర్షములు నతనిని చేవించు 
దధ ౯9 

చున్నారు. | 

కాత వలా అకైనచో స్ నాల్లు వర్తములలో భద 

మెక్క_డ వచ్చినది e 

రాజు :- ఈ దృష్టితో నాలు వరము లొక్క_కు, 
లు ర" ణ 

భేదము గన్పుడుట లేదు. 

ఆకె తగా :- ఆందుకే నేను జెప్పినది “శావాణుండే 

[ శేమ్టుండు - ఇతరులు హీనులు” యను సీ పవాదము శివ 

లము విడంబనము. నాలువద5 ములలో నెన్వండు బాపమొనర్సి 
దా 

నను - నరకమున కేగునా! తేడా! 

రాజు :- తప్పక బోవును 

కాత = మణి - వారితో చేదమేమి? నాల్లు వర్ణ 

ములలో నెవ్యండేని బాప నివృత్తుం డైనచో సద్దతి కేగును. 
ఇది నిజమా! కాదా? 

రాజు :- అవును. 

కాత్యా = నేను చెప్పున దందు శే. (చనావ్నాణుండే 

(ేమ్షండనుట గెవలయు విడంబనము. వీ రాజ్యమందు - 

నాలుగు వర్ష ములలో నెవంజేని యొకడు దొంగతనము - 

బరడారాగమనము - యి'త్యాది యపరాధము లొనరించె 

ననుకొందము. వానిని రాజపురుషులు నీ కడకు నొనివత్తురు. 
అపుడు వాం డేకులమువా౯౬డై నను శిత విధింతువా, లేదా? 

రాజు :- తప్పక విధింతును. వాని యపరాధమును 

బట్టి - వొెసిసి( జంపుట యో = సరిహద్దు --వెడల నడచు 
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టయో - యే దండనమునై న విధింతును. అపరాధము నొన 

ర్పుటకుముందు - వాండే జూతినాలై నను - నపరాధముతో 

వానిజాతీి నశించినది. అపరాథి శీవల బండి. అదియే 

వాది జాలి, 

కాత్యా :- మణి - యా విషయమున నాల్లు వర్ణము 

లొకకునా; కాదా! 

రాజు :- తప్పక మముక శు, 

కాత్యాయ :- నాట్లు వర్ణ ములలో నెవ్యండేని బరి 

(వాజకుం డెనచో - సడాజారియెనచోే _ వానియెడ నీవెట్టు 

వ_ర్తింతువు 

రాజు వా అతనికి నమస్క-రింతును, గార వింతును. 

అతని యన్నవ్యస్రుముల శేర్పాటు చేయుదును. అంతకు 

ముందున్న వానిజాతి నఠించినది. అతం డప్పుడు కేవలము 

[శమణుండు. 

కాత్య్యా :- అక్సైనవో నాట్లు వర్గ ములో శేద మేమి? 

రాజు వ వమియు 'జేదు. 

కాలా వలా అందుకే - నేను చెప్పినది _బావ్యాణుయడు 

సర శేషు? 'డనుట విడంబన, 
| 

రాజు:- కాత్యాయనా! తమ యుపబేశము జాల 

నుందరమెనడి. ఒకయింట జీకటి నిండినదనుకొనుండు. కొన్ని 

పదాగ్యములు బోర్ల గిలయబడీ యున్నవి. కొన్నిటికి మూతలు 

శతేవు. కొన్ని కంటికగుపడుటశేదు. [తోవ గన్పడదు. అట్టిచో 

నాయింట దీపము వెలిగించుట గొప్ప యుషకారము గడా! 
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అశు నా హృదయ మందిరమున బోధ దీపమును "సలిగించి - 

జటిలతర మైన యా ధర్జపిర్మ యమును దిక్చెతిరి. నెను గా త్యా 

యమనకు - ధక రామునకు = భితుసంఘుమునకు శరణుజొచ్చు 

చున్నాను. నెటినుండి - యామరణమును నను దమ యువాస 

కుండను. 

కాత్నా:- మహారాజా! నీవు నన్ను శరణుబొందుటకు 

పీలుశకేదు. శే శే బు బుద్ధుని కరణుబొందితెన నో నీవుగూడ నాతనినే 

యా శేయింపన లెను. 

రాజు;- కా త్యాయనా! బుద్ధుండిపు డెచటనున్న్నాండు! 

కా త్వావ- వాసు పరెని ర్వాణ నుందిరి. 

రాజు;- ఇపుడు నే నేమి సేయుదును! వారు జీవించి 

యున్నచో - నూజామడలై నను - వారకి దర్శమునశై. 
(బయాణించి యుందును. వొనిమ్ము. బుద్ధ భగ వానుండు 

నిర్వాణమందినను - వారిని - వారి ధర్మమును - వారిఖిక్షు 

సంఘమును శరణుబాంచుదును. నేటినుండి నేను భగవానుని 

యుపాసకుండను. 

బుద్ధుండు జీవించియుండలా - మధురయందు బౌద్ధ 

ధర్మ మెక్కువగ వ్యాపింప లేదు -ఈ వృత్తాంతము "చఎండవ 

(పకరణములాోసి “'యంగు త్రకనికాయసు త్రముిన డెల్పంబడి 

నదిగడా! అవంతిప ప్కుతుండు బుద్ధుని పకినిరా(ణానంత రము 

సింహాసన మెక్కి. యుండన లెను. బుద్ధుని జీవితమున నె సింహోస 

నస్థుండై యున్నచో - భగవానుని గుణీంచి-యామా, తము 

"దడెలియకవోవ్రట సంభవింపదు. బుద్ధుండు పరిని ర్యాణమందుట 

గూడ నాతనికిం చెలియదనుట - యాతని వె సంచేహమే 
ఏ 



§92 బుద్ధభగవానుడు 

దెటు ఏనుగ దా! బుద్దుని కెలమం౦ దీతవితండి సింహాసనస్థుండు. 

ఆతండు _చాహ్మణమ తాభిమాని. అగుటచే నా రాజకుబుంబ 

మునకు బుద్ధునివై నొ క విపరీతఛభానముండెడిది. మహో కా త్యా 

యనుండు 'సుధురవా" డే. _బాహ్న్మణుండు.. విద్వాంసుడు. 

అందుచే నాతని (ప్రభావము దరుణుండైన యవంతిపు తునిపై 

బాగుగ బడి యుండును, 

జాతిభదమును దొలంగించుటలో 

(శమణుల యళ క్రత 

-ఈ (పకరణమందు నాల్లు సు త్రము లుదవారించితిని, 

“వాసిష్టను త్తే త్రిమందు జాతిఖేదము గృ|తీమమని - బుద్ధుండు 

స్థాపిం చెను. “అల్పలాయనసు త్తే తము'లతో _బాహ్మణులు "విరా 

(స్పరువముఖోత్పన్ను లనుట ఖండింపంబడెను, మూండవదైన 

“యసుకారిసు త్రమంి దితరవర్శముల - క_ర్తవ్యాక _రృన్యముల 

నిరూపించు నధికారము (వాహ్మణునకు "లేదని సిద్ధాంత 

మైనది. నాల్లవదై న “మధురను త్తీము”లో మహాకా త్యాయను 

డార్థిక నైతిక దృష్టితో జాతిభేదకల్పన యెంత నిరగ్భక మో 

స్పష్ట మొన ర్చెను. ఈ నాల్లు సుత్త ములను జక్క-ంగా బర్యా 

లోచించినప్పుడు - బుద్దుండు - నాతని శిష్యులు ఏకు జాతి 

భేదమును గారవింప లేదనుట స్పష్టముగదా! దానిని నిరూ 

లించుటకు వానెంతయో [బయత్నించిక. కాని - వారి 

యత్నము సఫలముగా లేదు. మధ్య హీందూస్థానమున నేగాక - 

గోదావరీ తీరమునను _బాహ్మణులు జాలిభేద సిద్ధాంత పతా 
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కము నెగురవేసిర. దానిని - సమాలముగం బెతికివేయుటకు 

నే శమణ సంఘమునకును సావ్యముగా కన యినది. 

శ్రమణులలో జా భేదములేదు. 

బుములు - మునులు వీరిపకంపర ననుసకించిన శోచు 

సంఘములందు - జాూడిభవము వతేశముహపాడ లేదు. వ జాతి 

వాడే యగు గాక! _శమణుండై సంఘమందుం బేర వచ్చును. 

పా3 కేకిబటుని వృత్తాంతము దొమ్మినన |  పకరణమున వచ్చి 

నదెగ దా! అతంకు జండాలుయను. సిర )ంధ జె నసం।; పదాయ 

శ్ర 

మందుండెము. బాద్దభికేవులలో ఆ శశ్యపాకుండను చండా 

లుకు-నునీశుం డను నీచకులము వాంకును గొప్పసాధువుల 

_ుసిద్దులెకి, జౌక్టభికువ్రలలో నున్న గొప్పగుణము జాతిభేవ 
ముల జాటింపకుండుటయే యని బుర్ధుండు ఘోషిం చెను, 

భగవానుండను చున్నాయు, ో“భికశువులా రా! గంగా, యమున 

యచిరవతి, సరయు, మొదలై న నదులు సము _(దమున జేరు 

చున్న విగడా! సము దమున చజే3ినతరునాత - నవి దమవ్య క్రి 

తరము నేమెన నిలిపికొనుచున్న వా! చాసికిని మహాసము దమ 

నియే జేరు. అమే బాహ్మణ, మ తియ, వైశ్య కూదా 

దులలో నెవ్య గాని - “తభథాగతు”ని సంఘమున (బవెశించి 

నవో = నారి పూర్ణనామగోతములు నశించిపోవు చున్నవి. 

“'శాక్ష్ళపు, తీయ, ఫవుణు లనున బే వారి నామ భేయము. 

న ౯ 

(ఉదానసు ము. ౨. రీ. ఆంగు తరసనకాయము. ఆట్టకనివాతము) 
| య. 

mre న న టన న మ జజ = 
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అశోకుని కాలమందలి 

బౌద్దసంఘములొ జాతిభేదము లేదు. 

అశోక సమకాలీన బౌాగ్ధసంఘము జాతి భేదమును 
మన్నింపలేదు. ఈ విషయము 'దివ్యావదానము'లోని 

యళండను మం తిక థలో వచ్చును, 

అశోకుడు బౌద్దుండై జై నప్పుడు భిక్షువుల పాదముల్నపె 

బడి నమస్య-రించెను. . “ఆతనికడ యళుండను నుం| తియుం 

డెను. ఆ మంతి క్రీ కార్యము సరిపో లేదు. “మహారాజా |! 

శాక్య శమణులలో సర్వజూలె (శమణులును నుందురు. 

అభిపీ కమైన. దమ శిరస్సును వారికి వంచు 

టంత భావ్యము గాదేమో[” యనెను. అకోకుం డపు 
డేమియు బలుశ లేదు. కొన్ని దినములు గడచెను. ఒకానొక 

నాండకోకుండు మేకలు గౌ తలు మొదలై న |వాణుల' 

యొక్క. శిరసన్సులం గొన్నిటి దెప్పించెను. “వాసిని వికయిం 

పవలినని యశునితోం జెప్పే - మనుష్యుల తలలను గొన్ని 

టిని చెప్పించినాండు. వానినిగూడ వ కయించుట కే. వానిని 

జముల యెదుట బెట్టినారు. మేకలు మొదలె నవాని తలలను 

జనులు గొనిపోయినారు. మానవుల తలలుమూ త ము నిలచి 

పోయినవి. ఎవరికిచ్చినను గై కొనరు. ఊరెకనైన గై కొను 

శని యకోకుండు యశునిచే నడిగించెను.  పుగుసాటికిగాడం 

నొనిపోవుట కెవ్వరును సమ్మతింపశైరి. అపు డ శోకుంయ 

యకశువితో నన్నాయ “అమాత్యా ! ఊరక యిచ్చినను - 

మనుష్యుసి తల నెవ్యరును గ కొనిపోకుండుటకు గారణ మేమి! 
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అశోకుని కాలమందలి 

బౌద్దసంఘములో జాతిభేదము లేదు. 

అశోక సమకాలీన బౌాగ్ధసంఘము జాతి భేదమును 

మన్నింపలేదు. ఈ విషయము 'దివ్యావదానము'లోని 

యళండను మం తిక థలో వచ్చును, 

అశోకుడు బాద్గు(డై నప్పుడు ఛిమువుల పాదముల పె 

బడి నమస్య-రించెను. . ఆతనికడ యళు(డను మం తియుం 

డెను. ఆ మంతి కే కార్యము సరిపో లేదు. “మహోగాజా ! 
శాక్య శమణులలో సర్వజూతి (శేమణులును. నుందురు. 

ర్స 

అభిపీ కమైన. దమ శిరస్సును వారికి వంచు 

టంత భావ్యము గాదేమో[” యనెను. అకోకుం డపు 
డేమియు బలుశ లేదు. కొన్ని దినములు గడచెను. ఒకానొక 

నాండకోకుండు మేకలు గౌ అలు మొదలైన [వాణుల' 

యొక్క. శిరస్సుల. గొన్నిటి దెప్పించెను. “వాసిని వికయిం 

పవలెనసి యశునితోం జెప్పి - మనువ్వుల తలలను గొన్ని 

టిని బెప్పించినాండు. వానినిగూడ వ కయించుట కే. వానిని 

జనముల యెదుట బెట్టినారు. మేకలు మొదలై నవాని తలలను 

జనులు గొనిపోయినారు. మానవుల తలలుమూ త ము బిలచి 

పోయినవి. ఎవరికిచ్చినను గై కొనరు. ఊరెకనైన కొను 

శని యకోకుండు యశునిచే నడీగించెను.  పుగుసాటికిగాడం 

నొనిపోవుట కెవ్వరును సమ్మతింపశైరి. అపు డ శోకుంయ 

యకశువితో నన్నాయ “అమాత్యా ! ఊరక యిచ్చినను - 

మనుష్యుసి తల నెవ్యరును గ కొనిపోకుండుటకు గారణ మేమి! 
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యళుండు :- వారు మానవుని తల నసహించి 

కొందును. 

అశోకుడు :- మానవుని తలను గై కొనుట కిప్త పడని 

వా రెవ్యరుగూడ సతర (పాణుల విర స్పుల 7 కొనుట కస 

మృతి జూపరే ! 

యళుండు :- మహారాజా! యెవండో యొక మాన 

వుని తల నటికి తీసికొని నచ్చినారని జనుల కసవ్యాము. 

అకోకుయ :- నా తలను గూడం గంటగించి 

కొందురా ! వమి? 

యళుండు దీనికు త్తర మొసంగ సాహసింపం డయ్యెను. 
పరవా చేదు చెప్పుమన్నాం డశోకుండు. యళుండ నెను: 

మహారాజా! తమతలవై గూడ లోకుల కసహ్య మె, 

అకోకుంకు :- అయినచో నలి నె తలను - భిమ్స్కుల 

పాదములడై మోపుటచే వారిశేడో గౌరవ మొచ్చెనస ని 

-వందుల కనుకొం:*ఏపి, 

ఈ సంవాదములో గొన్ని శ్లోకము లున్నవి. వానిలో 

నిది యొక తి . 

* "ఆవాహ కాలేధ _ వివాహకాలే జాతేః పరీక్ష నతుధర్మకాతి, 

ధర్మ(ప్రియా యాహి గుణా నిమిత్తా 
గుకాచ్చ జాతిం న విచారయంతి 

కొడుకునకుగాని - గూతునకుగాని - వివాహ మొన 

రించునపుడు జాడిభేదము విచారింప దగ్గ దే. ధార్మెక విచార 
PETITE న dle 

* ఆవాహమనణా దమ యింటికి. గోడలిని దెచ్చికొనుట. వవాహ 

మన6గా6 దమ బిడ్డ నితరుల యింటికి( గోడలిగా నంపుట, 
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మందు - జాతి భేద సమస్య లేదు. ధార్మిక కృృత్యములందు 

గుణము | పధానము. గుణములు జాతినిష్టముఖు గావు. 

జై నసంఘములు జాతిభేదమును స్వీకరించినవి, 

ఇతర [శమణ _ పంథలలో విర్ణ)ంధ సంఘమును 

గఆించి మూతమె మనకు గొంతకొంత బెలియును. ఈ 

[శమణు లకోకునికి ముంచే జాతిభేదమునకు - ప్పతన 

మంటగట్టుటకు (బయత్నించిరి. ఈ విషయము “ఆచారాంగ 

సూ, తముయొక్క_ నిరు క్రితోం ెలియును. ఈ నిరు కిని 

రచించినది భదనాహుండు. ఇతయ చం(దగు ప్తుని గురువని 

జైను లెంతురు. ఈ నిరుక్తి మొదట నే జాతి భేదమును 

గుజించిన చర్చ యున్నది. అది యిది 

“నాలుగు వర్ణముల సంయోగముతో. బదునాటు 

జాతులు గలుగు చున్నవి. పురుషుడు (బాహ్మణుండు- 

తతియ స్రీ, ప్ రిర్యురకు గలిగినవాండు - సంకర తతి 

యుండు. త్స తియ పుకుుముండు - వైశ్య త్రీ వారికి బుట్టిన 

బాండు సంకర వైశ్యుండు. వైళ్యే పుగువ. - శూూద శ్రీ 

జవితుండు | పథాన శరా దుండు. లేక సంకర ఛూ దుండు. 

ఇశ్లేడు జాతులై నవి. వాని పరస్పర సంయోగముతో మజల 

దొ“మ్మిది జాతు "లేర్చు డెను. 

1. (బాహ్మణ పురువుండు - వైశ్య -సేరికంబమ్టండు. 

౨. తతియ పునువుండు - చూద క్రీ -ఏరి కు గుండు, 
ర 

ల. (బావా డొ పురుముండు-ళూ [ద స్రీ -పీరికి నిపాదుండు, 
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4. శద పుళుముంయడు - వై శ్యక్రీ-వీ రిర్వురక యోగ 

"నె వైశ్య పుకుమషుంకు- -క| తియ, స్ర్రీ-వారికి మాగధుండు. 5 

6. తు! కీయ పుముమవుండు- “చావా ఇ స్రీ _పి్షి క్రి సూతుడు, 

7. చూద పురుమంయడు - త తీయ స్రీ - సరి! తత. 

8 

జంజాలుయను. 

[గమముగా జసింతురు (ఆచారంగ నిర్యు క్తి) (అధ్యా 

1. గాధ 22-27) - మనుసృతి యూ విరుక్తి కంపు 

నెంతయో నప్న మైనది. కాని- నికు కి కాలమందలి 

విపులు మనున శ ఎ్రకాయందలి యనులోమ (పతిలోమ జాతుల 

క్షకై యుత్స తీ జెప్పుటకుం |బయలత్నించి నల్లున్నది. జైను 

ల్రీ వ్యుత్పత్తిని (వావ్మాణులనుండియే సంగహించి రసి నా 

యనుమానము. _ ఎట్టున్నను - నిర్హ)ంధ శేమణులు జాతి 

భేదము నంగీకరించి రనుటకు బై నిరు క్షి యొక | పమాణము. 

హీనజాతులు జెన సంఘములో. చేరుట కనంగికారము 

"దాచే _ బుడ్డే _. నపుంసేయ _- కీవే _ జడేయ వాహియే 

కేజే రాయాన గారీయ ఉమ్మ త్తే తేయ అదంసణే 

దాస్పే దుషేయ, మూడేయ, అణ కే జుంగియే ఇయ 

ఉబద్ధ యేచ భయయె సేహ నిప్పేడియా ఇయ.” 
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1. చాలుడు 2. వృ ద్ధుంయు. కీ. నపుంసకుండు 
4. కీబుండు ర, జడుండు వ్యోధికుండు 7. చోరుండు 

ర, రాజూపరాధి 9. దహ 10. అ వర్శనుండు 

11. దాసుడు 12. దుష్టుండు 1కి. మూఢుండు (4: బుగణా 

రుతు 15. జుంగితుండు 1. ఖై ది 17. భయా ర్హుండు 

15. ఒకసారి బరుగ త్రి పోయి మరల వచ్చి చేరిన శిష్యుండు- 

యీ పదునెనిమిడిమందికి - జై న సాధుసంఘమున చేరుట 

కధికారములేదు. సై వారిలో జాలమందిని బె "ద్ధస సంఘము 

గూడ నిపేధిం చెను, ఈరెండుసంఘములందునునేర్నమ ప బడిన 

(వకాశవిధి (ఉపసంహరణముని సరిపోల్చిచూచుట చే చరిత 

'కెంతయో యుపయోగమున్నది. కాని- యది య్మపస్తు 

తము, వె జెప్పిన పట్టికలోం బదునై దవవాండై న జుంగితుని 

గుజించిన టీక యిబ్లున్నది. 

శ కోశధాజాతి = కర్మ - కరీరాదిభిర్లూషి తో జుంగిత 8। 

త్మతమాతంగ - కోలిక = ఐరుడ _ సూచిక _ ఛింపాదయో౬ 

స్పృశార జాతిజుంగితాః। సృృృళ్యాఆపిస్త్రి - మయూర - 

కుక్కుట = శుకాదిపోషకావంశవర (తారోహణ -_- నఖ 

(పక్షొలన _ సౌకరికత్వ _ వాగురికత్వాది నిందితకర్మకారి 

అ8 కర్మజుంగితాః | కరచరణ వర్షితాః పంగు = 

కుట్టి - వామనక _ కాణ పభృతయః శరీరజుంగికాః. | 

శే న దీక్షొర్లా లోకే వఒవర్థ్య వాదనంభ వాత్ ” 

శరన మద మ నారాయణ కానా అ వాం ద అల జ వనాల వా అ వా ఇనా అవా నునన గు ఇ ణు నా అతా దట ఇద ఇ చు నాడ చా న అ నా ఇలు ననన ను వను నాలు డా నా బలు డం నావు యు నాననా ల ఇన ఇ చల ఇ ఇ యుటు గా జ నిన అతు 

షొ చౌద్దభికు సంఘమునందు గిరి _ ధర్మముల వివరములు 

గావలసినచో _ చూవ “బుద్రధర్మ ఆణిస పు; 56-60; *బౌద్దసం 
థి 

ఘాచా పరిచయి పు; 17.19. 
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ఇట్లు జాతి - కర్మ - శరీ రాదులతో దూమితులు జుం 

గిశులు. వారిలో - ఏీడిగలు, మేదరులు, దర్తీ వారు, రంగారీ 

వారు, ఏకు జాతి జుంగితులు, స్స ల్యే జాతి యందున్నను - 

శ్ర్రీజాంగిత యే. నెమక్హు, కోళ్లు, చిలుకలు, మొదలై నవి 

బెంచువారు - దొమ్మర వారు, గోకులు గడుగువాలరు, బం 

దులు బెంచూవారు వటగాం చు, యి త్వాది నింద్యక ర్నులు 

కర్మజుంగిశులు, కాలుసేతుబు లేసివారు పంగులు, కుబ్లులు, 

వామనకులు, కాణ, వపభ్బతులు శరీరజుంగితులు. వీణందరును 

దిశూర్థులు గారు. వారికి దీ యొసంగిన చో లోకమున 

నపవాదు గలుగుట కవకాశమున్నది. * 

బొాద్ధభితున్మలలోం జేగుటకు జాతి యమా త మడ్డు 

గాదు. నింద్యకర్భ౩మొనర్పునాయడై నను - నా పనివదలిన చో 

వాదు దీమోరు డే. 
ఎం 

ఇతరదేశసులకు హిందూసమాజమున (బవేశము 
థి 

ఇతరము లెబ్లున్నను - బౌద్ధ - జైనములు రెండును- 
“బనశాయి దేశస్థులను హపందూసమాజములోం గలివీపొనుట 

* ర్య యుద్హ్యృతీక రణము * పవచనసారోద్దారము ద్వారము 107 

నుండి ఈ ఫాగమును వెవకియిచ్చిన యుపకారకులు (శీ జనవిజయసూరి 
గారు, వారికి నా గృతజ త, న్న 

(= 

దీని విషయమై చెకుువ వివవముఎ గావలసిశచో డా॥ D. 2. 
భండార్క్లర్. మహాశయుల ‘Indian Antiquary, Vol. 40, January 

1911,PP 2-37 లోనున్న  Tieforeign elements in the 
Indian Population" ఆను వ్యాగమును జమవ( (క్రూర్జింతులు. విశే 

షించి 3రి_కక పుబలలోన విషయము ముఖ్యముగ గమనింపందగినది, 
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తంత యా (శమించినని. గీకులు, శకులు, హూణులు, 

మాళవ, ఘూర్తగులు - యెండరో వి చేనీయజాతులు భారత 

"దేశమునకు వచ్చిరి. వారి కుదారములై న జైన - బౌద్ద ధర్న 
ములు ద్వారములు దెటిచినవి. ఆ వాకిలిలో వారు హిందూ 

మతమున బవేశించిరి, తొలుత - వారు జైనులో - బౌద్దులో 

యగనుముు. తరువాత వారి రుచి ననుసెంచి - చాతుర్వర్ష్య్య 

ములలో వేదయీ నొక వర్ణము నా శయింతుకు. ఒక శు గాపుర 

మందు గాందబు య తీియులు - గాెందటు (బె'హ్మణులు- 

గొండబు శూ (దులు, వారి వారి భావములనుబట్టి వసించున 

ట్లు దాహరణము లున్నవి, 

అస్పృశ్యత యొక్క పరిణామము 

ఇతర బేశియు అంతగా హిందూసమాజమున (బ వేళిం 
చినను - నస్పృళ్యుల పరిస్థితి మాతము జక్క-ంబడ నే లేదు. 
డైన బె "ద్ధములు “రెండును-సె జాతుల నుపేన్నీంవెను. దీనితో. 

(గమ కమముగా ఏనిమై నితరముల శేహ్యభావము బెగెను. 
కారణము తేకయె ఏ3 నితకులు మోసగించి. డాని దుష్ట 
పరిణామమును హాందచూసమాజమంతయు  ననుభివిం చెను. 
బౌద్ద - జై నులుగూడో నముభవింపక దీర లేదు, 

జాతిభేన వృతుము దృఢమూలమెన కొలందియు. - 

| జైన - బౌ "ద్దులను యితర జాతులు బేలికగం జూచెను. 

కారణము - జారు సర్యజాతులయందును భీత! గహించుట. 

జను లస్పృళ్యులను జెర్పెకొనుటకు నిరాకరించి చేగాని - 

శూ దులను నిశుధించినట్లు లేదు. బౌద్ద మునంవుం గడపటి 
వరకు జాతి భేవపు నొడవయి గానరాదు. కాని - రాగ రాగ 
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సమాజమున జాతిభదము బలవపడేెను. _(బాహ్మణులు-శ ౦బూక 

కథవంటి చెన్నియో యల్లికి. అల్ఫి - లోకి పియములై న 

పురాణములలో వానిని దూర్సినారు. పోనుపోను బె "ద్ద 

(శమణులు బూర్తిగ నళించివ. జై జై న్మశమణులు | మాత మణి 

కొలు పాణముల తో (బె బతికినారు. సమాజ సంకోధన మనెకు 

కు పస్ వాదిచేతంగాకవోయినది. 
బుద్ది 

ఇతరదేశములలొో భికుసంఘమొనర్శిన పరిశ్రమ 

భారత శేశమం దెడదిగిన జాతిఛేన సమస్య యెదుట 

బజెదభఖితు సంఘము నిలుకడగ నిలువ వేకవోయెను. కాని 

బయటి చఉశములలో వా రొనక్సిన పరిశేమ గొప్పది. దశ 

ణమున సింహళము - దూర్పున _ద్రహ్మచెశమునుండి జపా 

నువరకు - ను త్తరమున తి బెట్టు, మంగోలియా ేశములు, 

బుద్ధసంఘమున క? న్రయమైనవి. ఆ సమాజములను బౌద్ధ 

సంస్కృతి మయొంకయో | గాప్పువారిగ నొన ర్బెను. హొమాలయే 

ములనుండి - ద&ీణమున సము, (దాంతము బౌొద్గభిక్యవులు 

(గామ (| :గామముని కేగి వారి సంస్కృతిని బంబె పెట్టె. ఆసం 

స్యృతియొక క వీజము లింతకుముందు జెపి ప్వైకొన్న బుద్దుని 

యుపచేశములభో నున్న వే, బె "ద్దఖివువులు మేచ్భ చేశము 

లలోంగాడ సంచరించివె. అచటిహాడ బౌ "ద్ధము [| బచార 

మైనది. బుద్ధుంశు జాతిభేదమున శకేమాశ మందరము గను 

పరచియుండినను నింత గొప్ప పరి, (శమ జరిగియు౨డదుగదా! 

జాతీథేద మనెడు రోగముతో బాగుగ జెబ్బతిన్నది భారత 
"దేశము. మన నష్టము “బూర్వ ఆసియా” మొదలగు చశము 

లకు లాభ మైనది. 

(51) 
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మాంసాహారము 
బుద్దభ గవానుని మాంసాహారము 

ప రినిర్యాణ _ దివసమందు బుద్ధభగ వానుండు 

“చుందులిడను గ మ్మారియొక్క- యింటియందులే బంది మాంస 

మును భశ్నీంచెను. ఈనాండుగూడ బా "ద్ధఖిమువులు గొద్ది 

గనో = గాప్పగానో మా*ంసమును సేవింతుగు. “అపీంసడే 

బరమ ధరమ ని బాటు బుద్ధుండు - నతని యనుయాయులు- 

మాంసాహోరము నెందుకు Es పధింపరైరి? ఈ (పశ్న 

జర్చింపం దగిన బే. 

_మొద్డుండు బరినిర్యాణ దినమందుం దిన్న పదార్థము 

నకు “నూకర మద్దవి. మనిచేరు. ఈ శబ్ల్బముడై బుద్ద ఘోషా 

చార్య లానర్చిన టీక యిది. 

సూకర మద్దవం తి _ నాతితరుణస్స _ నాతి జిణస్స ఏక జేటక 

సూకరస్ప-పవ త్రమంసం. తం కిర ముదుంచేవ పినిద్ధం చ సతి, 

తం పటియాదాపేత్వా - సాధుకం పచాపేత్వా, తి, అల్లో, ఏకే 

భణంత్యి సూ£రమద్దవం తి పన ముదుఓదనస్స, పంచగోరసన 
యూస, పాచన విధానస్స నామ మేతం, యధా గవపానం నామ 

పాక నామం తి, కేచిభణం తి సూం క మద్ద వం నామ రసాయన 

విధి తం పన రసాయన శ్రే ఆగచ్చతి; తం చుందేన భగవతో 
పరివిబ్బానం న భ వేయ్యా తి రసాయనం వటియ త్తం త్ర 

“నూకర మద్దవ మనంగా - ముసలిదిగాక - ౫వలము 
జిఅుంతయుగాక్ నడీవి వయస్సున నున్న పందియొక్క- 
మాంసము. ఆ మాంసము మృదువుగ-స్ని గ్లముగ నుండును. 
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దానిని చిపుణముగ వండి - చేసిన పదార్థము నకును నూకర 

మద్దత మనియే చేరు. కొందణు బంచనోర సముల చే, దయాస 

జేయంబడిన మృదువయిన యన్న మునకు “నూకర మద్దవమిను 

కు గలదందుదు. గవపాన మనునది యొక విశిష్ట పకా 

న్నమునకుం చేకున్నదిగదా! కొంద జేది ముక, రసాయన 

వాచక మందురు. భగవంతుడు బరినిరాగణము జ౨దరాదని 

“దుందుండానాడీ రసాయనము నొసంగెినట |! 

వై టీకలో “సూకర మెద్దవి శబ్దమునకు ముఖ్యా 

రము పండిమాంసమని లీ జెప్పంబడ్డది. అయినను నె యర్థము 

సేంయేనా * యనుటలో బుద్ధ ఘాోహాచార్యులకు విశ్వాసము 

"లేదు. ఎందుకనంగా - బుద్ధఘోను ని కాలమునకు మణి రెండ 

రము లై శబ్బముస శేర్పడినవి. బుద్ధఘోముంయడు జెప్పిన మూ - 

డర్లముబే గాక, గొ త్రవి కెండళ్భములు ఉదాన అట్టకథలో 
థి 

నున్నవి. అవి యివి. 

“కది పన సూకరమద్దవంతి న సూకరమంసం _ సూకరేహి మద్దిత 

వంనకళీరో తి వదంతి. ఆక్షో నూక రేహి మద్దితపదె సే వాకం 

ఆహిచ్చ త్త కంతి 

“ఈ పదమునకు బంది మాంసమిని యర్థముగాదు. 
మజి పందుల చేత. (దొక్కంబడీన వేణువు యొక్క- యగ 

మని నాండణి యర్థము. మణ్, యితరులు బందులనేం 

(దొక్క-ంబడిన చోట బుట్టిన పుట్ట గొడుగని యందురు.” 

ఈ రీతి “సూకర మద్దవి శేబ్దమున కర్ణము జెప్పుటలో 
ననే కాభి పాయము లున్న పీ. కాని బుద్ధభగోహానుండు భుజిం 

చినది బంది మాంస మనుటకు “అంగు శ్రర నికాయములోని 
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పంచక  వనిపాతిమం డాధభారము గలను. wn గణపతి 

“మనాపంమే భంతే సంపన్నవర సూకర మంసం తం మే 

భగ వా పటిగహ్లాతు ఆనుకంపం ఉపాదాయా తి, సటిగ్గ 

సూసి భగవా అనుకంపం ఉపాదాయాతి” 

“భదంతా! ఉత్తమమైన సూకర మాంసము 

నుత్మెల్బష్టముగ వండి తెచ్చితిని, నా యందు దయ యుంచి 

దీనిని స్వకరింపుండు' భగవానుడు దానిని గరుణించి యా 

మాంసమును స్యకరించెను. 

జైన (శమణుల యొక్క మాంసాహారము 
ఇతర [శమణ సంపదాయములలోం _బసిద్ధులెన 

దపస్వులు జై 'చెనుటే. వారి సంప్రదాయ మందును శ్రమేణులు 

మాంసమును దినుచుండిరి. ఈ విషయము “ఆచారాంగ 

సూ తము” లో నిట్లు గలదు, 

సే భిక్టూవా భిఖ్టు ణీ వా సెజ్జం పుణ జాణెజ్జా బహు ఆట్టియం మం 

సంవా, మచ్చంవా దిహు కంటకం, అస్మిం ఖలుపడిగాపా తంసి ఆప్పే 

పియా భోయణ జాని బహు ఉజ్ణి య య ధమ్మిఏ, తహాప్పగారం బహు అట్టి 

యంవా మంసం, మచ్చంవా “బహుకంటకం, లాఖేవి సంతే,ణో పడిగా 

హేజ్డా. "పే భిక్ణూవా భిక్టుణీవా గాహావయికులం పిండవాయపడియా ఏ ఆణు 

పవిై సమాణే పరో దిహు ఆట్టిఏణ మం 'సేణ మచ్చేణ ఉనవణి మం తేజ్లా. 

ఆవుసంతో నమణా అభికంఖసి బహుఆట్టియం మంసం పడిగాహే త్రఏ? 

ఏయప్ప గారం ణిగ్లోసం సోచ్చా శనమ్మసే పువ్వమేవ ఆలో ఏజ్జా ఆ 

ఉసో త్తివా భఇణీ "వా ణో ఖలుమే కప్ప ఇ బహుఆట్టియం మంసం పడి 

గాహేత్రప -అధభికంఅసిసే దాడిం. జావఇయం తావఇయం పొగ్గలం. దల 
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యాహిమా అట్టయాఇం, సే సేవం నదంతన్సపరో ఆభిహట్టు ఆంతో 

పడిగ్గహగంసి బహు ట్టయం మంసం పరిభాఏ త్రణి హట్రుదలఏజ్డా, 

తహప్ప గారం పడిగ్గహణం పరహాత్సంసివా పరపాయంసివా అఫాసు యం 

ఆవేసి_ ణీజ్జం లాభీ విసంశే ణో పడిగా యే హేడ్డా. సేఆహచ్చ పడిగాహివ 

పియాతిం 'జోహి త్తి వఏజ్ఞా ఆణోవ త్తివఏజ్నా. సేత్తమాయాయ ఏగంత 

మవక్క్ల మెజ్జా, ఆత క్క మెత్తా అహౌ ఆ రామంసివా ఆహొ ఉ వస్సయం 

పిపా అప్పండఏ జావసంతాణఎ మంసగం మచ్చగం భోచ్చా ఆట్టియా 

ఇం కంటఏ గహాయసేత్త మాయాఏ ఏగంత మవక్క_ మెజ్ణా, అవక్క. 

మేత్సా ఆహే ఆ రామంసివా ఆహే ఉ వస్సయంపివా ఆస్పండప జాన 

నంతాణఏ మంసగం మచ్చగం భోచ్చా ఆట్టియాఇం కంటఏ గహోయ 

సెత్త మాయాఏ ఏగంత మవక్క_ మేజ్జా అవక్క 'మేతా అ'పే జ్జ మధం 

డిలంపివా ఆట్టరాసిం నివా కొట్టేరావింసివా తుసరాసింసివా గీమయరా 

పింపివా ఆజబ్జయ రసింసి వా తహ ాప్పగా రంసి థండిలంపి పడిలేహియ 

పడిలేహియ పమజ్జియ దమత్తియు తకీసంజయామేవ _ సమజ్జియ పమ 

జ్లియ పరిజేజ్జా” 

“ఎకుు.వ యెముకలున్న్న మాంస పడార్థముగాని-బుష్ప ల 

ముగ ముండ్లున్న మత్చ్స్యములుగాని భిక్ష వారకినచో-దాని 

యం దాహారపణార్గములు దక్కు-వయు - బారవేయ వలసిన 

దెక్కు_వనయు నుండునది, భితువు గాని - భికుణిగాని చెలియ 
వలెను. ఎవండై న బువ్యలముగ నెము శ్రలుగల మాంసము 

గాని - యెక్కువ ముండ్లుగల చేపలుగాని భిక యొసంగినచో 

కుకీ - భికువులు గైకొనరాదు. ఎవరింటి కైన బిచ్చము 
నకు వెళ్ళినపు “ డెక్కు_వ యెమ్ముులు గల మాంన మున్నది, 

ముండెక్కువ గల వుత్స్వము లున్నవి గావలనా + యని 

గ్భవాస్దు డడిగిన ' *అఆయువ్ముంతుండా ! నాకు వలదిని 
అణా గో 
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బలుక వలెను. గృహిణి యెనచోం చెల్లెలా! యని 

సంబోధింప వలను. నీ కచ్చ యున్న చో నెమ్ములు లేని 

మాంసమును గొంత వెట్టుమని యడుగ వలెను. ఇట్లు పలికిన 

మోదం గూడ గృవాస్థుండు నిర్చంధముగ నెమ్ములు గల 

మాంసము బెట్ట వచ్చినచో దానిని (గహాంపరాదు, బలవంత 

ముం బ్యాతలో చేసినచో చానిని దీసికొని పోయి యారా 

మములోనోే - “తేక - యుపా శయ మందో-యల్ప (పాణులు 

దిరుగాడని చోట గూర్చొని - డానిలోని మాంసమును తిని- 

యెముకలు గాని-ముండ్లుగాని జ్యాగత్తగ దిసికొని వోవలెను. 

అట్లు తీసుకొని పోయి వానిని గాల బడిన నేలల యందో- 

యెమ్ముల రాశిలోనో-మడ్డి పిండిన లోహఖండముల యొక్క. 

రాశి వైననో - తుషరాశివై ననో-యెండిన పేడ వైననో 

వేయవలెను. ఆ వేయుట గూడ- నా రాశి వైన జౌకముగ. 
గొంత జో టొనర్చి సంయమ పూర్వకముగ నాయెము లా 
మొదలై నవి జెదరకుండు నట్టు పోయవలెను.” 

ఈ యర్ధ మే “దశ వై కాలిక సూ తిమందలి యా 

(క్రింది గాధల గూడ సంతేప ముగం దెల్బం బడినది. 

కళర్చిన్త్యూ ఆట్టియం పుగలం ఆతిమిసం వా బహు కంటయం | 

ఆచ్చియం తిందుయం బిల్లం, ఉచ్చుఖండం వ పింబలిం॥ 

ఆప్పే పిఆ భో ఆణజాఏ బహు ఉజియ ధమ్మియం। 
జ యి 

దెంతిఆం పడియాఇకే న మే కప్ప ఈ తారిసం॥1[ 

*య్రక్క_వ యెమ్ముులున్న మాంసము - యొక్కుువ 

ముండ్లున్న మాంసము - న్ వృయేము యొక్క ఫలము. 

నే పలము- చెజకు-శాల లి మొదలె న పడారములు నేన బిల్వ ఫల 2 లైన పదార్థ నేను 
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దీసి కొనను. ఎందు కనగా వీనిలో దినెడు భాగమున కన్న 

వారవేసడు భాగ మెక్కువిి యని ఖికుకుండు బలుక 

వలెను. 

మాంసాహారమును గూర్చి (పసిద 
- |. 

జైన నాధుల యభిపాయము 

గుజరాతు విద్యాపీఠములో “బురాత_త్త్యంమందిరి 

మని యొక శాఖగలదు. అడి బురాత_త్తగమనెడు లే )మా 

నీక ష్మతిక నొకదానిని (బక టించును. 1925 వ సంవత్సర 

మందలి యొక ఇవ, తికలో నేను (బస్తుత విషయమువై నొక 

వ్యాసము (వాసితిని, దానియందు రెండు [బతీతముల 

నుడావారించికని. ఆ రెండులైఖములును - నేను స్యయముగం 

బరీచంచి [గహించినవికావు మాంసాహోరమును గురించి 
(పశ్నింపగాం (బసిద్దులెన జైన పండితులే కొందరు నా కా 

టామో 0 

యు ల్రైఖముల నొనం౭ిరి. వానిని నే నావ్యాసమం దుపయోగ 

పణచికొంటిని, 

నా వ్యాసము గడ్డకువచ్చిన వెంటనే యహవమదాహా 

దుూలోని జై నులలో నొక వెద్దకలకలము బయలు దేరినడి. చేను 

జైన ధర్మమును నాశనము జేయుట కట్ట వాతలు (వాయు 

చున్న్నానసి, వారు నావై నొక యఖి యోగమును “బురా 

తత్త్వ” నిర్వాహకులకు బంపిర్, ఆ నిరాగహాకు లావిషయ మును 

గురించి నన్ను విచారింపనేకేదు._ వారు వారే సమాధాన 

పడినారు. ఆ యభియోాగముతో నా శేబాధయు గలుగ లేదు. 
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అపు *డహమదాబాదు” నందు రతన చం దుండను 

(బెసిద్దడై న పండితుండుం డెను. అతని గురువు వ యోవృద్భ 

లన గులాబచం| దులు, ప్ రిర్వ్యురును గొప్పు పండితులే 

రతనచం[దుండు న తావభానిగూడ. ఒకనాడు నేనొక జైన 

పండితుని వెంటబెట్టుకొని వారిదర్శనమున నలిని. అప్పటి! 

సాయంశాలమైనదీ. రాతులలో జై జె నులు - దమచెంత ' దీప 

ముంచికొనరు. అందుచే వా రిరు(రి ముఖములును మాకు 

స్పష్ట్రముగ 6 గనపడ లేదు, నానెంటవచ్చిన జై నపండితుండు 

నన్ను వారికిం బరిచయెముం చేసినాడు. అపుడు రతనచం 

[దు లనిరి: *మోా కీర్తి ము మింతకుముందు విన్నాము. కాని- 

మిరు, |పాచీన జై నసాధువులు - మాంసాహార మొనర్చు 
వారని మో వ్యాసమున | వాసితిరి, మూ ధర్మము ని టవోహల 

పాలు సేయుట మోకు న్యాయముగాదు” 

నేను వారి కిట్లు బదులిచ్చితిని: “పూర్ణ శ మణసం ప 

చాయములలో నేటికి. మిగిలినవి శెండే. బౌద్ధ - డై నులు, 

ఈ రంటివై నాకెంత భక్తి - శద్దలున్నవో లోక మెటీం 

లన విషయమే. కాని బరికోధన యొనర్పునవుడు - మన 

కున్న భక్తి - లేక | పేమ సత్యమున కద్దు రాదుగ దా! సత్య 

మును జెప్పినచో నే సం|పడాయమునకును న నష్టము గలుగ 

దని నాయూహ. సత్యమును (బకటించుట సంక్ కోధకుని కర్త 

వ్య మనుటయు నాతలంపు”. 

న వృద్ధులైన గులాబుచం దులు కొంత దూరమున 

గూర్చుండి యుండిరి. నారచ్చటనుండియే. శిష్యునితో 
నన్నారు. “ఈగ్భహన్థుండు దా నుదహరించిన యుళ్లేఖముల 
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కొసంగిన యర్థము స కియనచే. ఆధునికటీ కాకా పల యుర్ధము 

సకిగాదు. ఆ రేండు శ్రేఖములేగాదు. ఇంకను ననే కా ధారములేతో 

జె ననాధువ్రులు మాంసము దినుచుండిరని స్టాపింపవచ్చును. 

ali దప్టూలేదు. క 

ఇట్లు బలికి వారు బై విషయమును సమర్థించుచు - 
జై_నస్త్మూ తము లుదాహడంవ మొదలికిరి కాది రతన 

చం దులు | పసంగము మాక్సెవేసి, యా చర్చను వైని సాగ 

నీయ లేదు. గులాబుచందు లిచ్చిన యుదాహరణ శేవి ? 

యను విషయము నిచట విపులీకరించుట శేదు. ఈ విషయ 
మ్వుపె నింత విస్తరణ మిట నప స్తుతమని నా యూహా. 

మాంసాహారమును గుణించి 
మహావీరస్వామి యభిప్రాయము 

మహో ఏరాసామియే మాంస భతుణము సేయు 

చుండౌననుటకుం జక్క-ని యూధారము లున్నవి. _పస్ధాన 

మనెకు పీ తికయందు - గడచిన కారీక మాసమున 

(సంపత్ 1995. 14 వర్ష. 1. అం) శ్రీయుతులు - గోపాల 
దాస జీవాభాయి పశులి మహాశయులు శ్రి మహా వీర 

సామి యొక్క... మాంసాహారము” అనునొక “వ్యాసమును 

వాసిరి, దాసి నుండీ మన మిట సంమెపముగ [గహాంతము 

గాక! 

మహాపిరసా(మి [శౌొవ స్తియం దుండెను. మక్ట్ఫ లి 

గోనాలుయకు నూక టికి వచ్చెను, వారెర్యునును యా (గమ 

క్రమము గటువిమర, లారంభించికొన్నారు. కడకు వాకు ల 

(52, 
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బరస్పరము శాపములకు దిగిరి. మళ్టిలిగాసాలుండు. “నా త్రపో 

బలమున సీ వేడుమూసములకు. వ్ త్త జ్యరముతో మరణిం 

తువ్రుగాక [” యని మహాఏిరునకు శాప మిచ్చెను. మహో 

వీరుడు “వి వేడవనాటి రాతి పి వి త జ్యరముచే మరణించు 

వసి? (బలీశాప మిచ్చినాండు. నోసాలు. డస్సై యుడవనాండు 

మరణిం చెను. గోసాలుని , | పభావముచేత మహావీరున కమిత 

దాహ మె త్తినది. ర క్రఖేదు లారంభమైనవి. 

అపుడు మహావీరుడు సింవానాముండైైన దన శిష్యుని 

బిలిచి “ఓీయోా! నీవు “వుండికి (గామమునకు బాము: 

అక్క_డ *“చేవతి యను నొక త్రీ యుండును. ఆమె నౌ 

కొఎుకు రెండు పావురములను వండి పంపించును, అవి మహా 

పీకునకు వలదని చెప్పుము. నల్ల పిల్లీ చేతం జంపంబడిన కోడి 

మొక్క. మాంసమును దయారు చేసి యిమ్మునుము! పామ్మ”ని 

బంపించినాడట | 

(శీ, యుత గోసాలదాస మహాశయులు దమ వ్యాస 

మునం వ్ విషయమునకు *పాలీఛభాపషుిలోని మూలసూ[ తము 

లివ్యలేదు. శీవలము వాని యర్ధముమాత మె (వాసెరి, నేనా 

మూలము నీ [కింద నిచ్చుచున్నాను. 

“తం గచ్చహ ఇం తుమం సీహ్మా మేండియగామం నగరం రెవ 

తీయే గాహావతి బీఏ గిహే తత్హ ణం రేవడీఏ గాహావతీఏ మమం 

ఆట్లాఏ దువే కటోయ సరీరా ఉవక్టడియా తేహి నో అట్ అరి సే 

ఆన్న పరియాపిఏ మజ్జారకడఏ కుక్కుడమంసవ తం 

ఆహరాహిఏ ఏణం అదో” 
. ©. 
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అల్ప స్యల్పముగ నర్ధమాగ థి వచ్చిన వారి కెనను 

గోపాల మహాశయులు 'వాసిన యర్థము వై వాక్యము శ్రీ 
బగు సరియైన దనివించయును, కావి యా శమ గెందణటం 

జైన ప పండితులు వారికి విరుద్ధము?గ చేవో యదికి - యదుకని 

టీక లల్లుచున్నారు. * 

బౌద్ద ఇ జైన శ్రమణులలో 

మాంసాప కోరములోని భేదము 

మాంసాహారమును గూర్చి బౌద్ధ - జైనుల. యఖి 
ప్రాయము లెట్టివి? యను విషయము విమర్శించుటలో 
మొదలు - గోపాలడాసుగారి నాక్యములే యుదహరించుట 
మంచిది. వైశాలి యందు సింహ సేనాపతి నిర్ష)ంధోపాన 
కుడు, ఇతని విషయ మెనిమిదవ | పకరణముననే వచ్చినది 

గదా! బుద్ద బోధలు విన్న తరువాత సింహ సేనాపతి 
బుద్ధోపాస క డయ్యను. అతండు బుద్ధుని భికం సంఘమును 

గృహమున కాహ్వానించి. వారికి సంతర్పణ యొసలొను, 
ఇది నిర్ణ )ంధులకు రుచింపలేదు. వారు సింహ సేనాపతి 
యొక్క పళువును జంపి గాతమునకు - భికు సంఘమునకు 

నాపోరముగ బెనై ననియు, ని విషయము బెలిసి - తెలిసి 

బుద్దుం డాభిశును స్వీకరించె ననియు (బచారము 'సేసిరి, ఈ 

విషయము వారినోట వీరినోటంబడి సింవాసేనాపతికి చెలి 

పుడత “డీ పచారమున కర్ణము లేదు. బుద్దుని యపనిందలు 

మోపుట నిర్ణ్రంధులకు సంతోవము. అందునే వా రిట్టి 
కకక కక దద దం దద ల దంట ఆదం అనం మరద జ జజ అంద దట మంట అద దద దన జ ద టట జజ దద అమర వః దామ ల టాటా ఆను 

* ఈ యత్నము 1839వ సంవత్సరమందు; 
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వలమాలిన పను లొన రురు. తెలిసి తెలిసి యొక పళువును. 
యా నయం 

జంపీ యతిఢులకుం బెట్టునంత యవివేకి సింహూసేనాపతి 

గాడిని జవా బచ్చెనట | 

ఇట్టిచే యొక సంఘటనము 'మట్జివనికాయము' లోని 

'బీనక సుత్తమున వర్ణింపం బడినది, దాని వివర మిది. ఒక 

సారి = బుద్ధభగవానుండు రాజగ్భుహమం దుంజెను,. ఆయన 

జీవక కౌమార భ్యత్యుని “యా మవనమం'” దుండెడువాండు. 

అపుడు జీవకుండు భగవంతుని దరిసి యభినందించీ *భదం తా! 

మిమ్ము ధైేశించి చంపం బడిన (పాణిమాంసముతో వండీన 

యన్నమును దాము భుజించిన ట్లపవాదు వచ్చినది. ఇది. 

నిజమేనా [ యని |బశ్నించెను. భగవానుడు బదులు 

జెప్పినాండు. “ఈ నింద కేవల మసత్యము. నన్ను దైేశించి 
(పాణి వధ సేయుట జూచినను - విన్నను లేక, యనుమా 

నించినను - దాసిని దాశను, అది నిషిద్ధమని నా యభి 

| సాయము.” 

వె వృత్తాంతముతో జైనులు బుద్ధునివై వేసిన యప 
నింద యెట్టిదో మన కర్భమగును. వ్ గృహాస్థుండై నను బుద్దుని 

గృహమున "కామం[తించి మాంసాహారము నొసంగిన-చోా 

నా వంట - బుద్దుని యుగ శించి యొనర్శ్భిన చే యని జై నులు 

దలంచిరి. అట్టు |బచారము లొనర్చిరి. ఇంక జైను లండమా! 

వా రామం) తణమును స్వీకరించుట యే "లేదు, చాగులలోం 

బోవుచు - బిచ్చమడుగుదురు. అపు. డా యన్నములో 

మాంసము దొరకినచో దానిని. భుజింతురట! : 
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కొందు తపస్సులు మాంసమునువర్శి ంచుచుండిరి 

బుద్ధునికాలమందుం సొందణజు దపస్వులు మాంసా 

హాగమును "ర్ట ంచిరి. అట్రియొక తప సికిం - గాశ్య పబుద్ధునకు 

నైన సంవాదము సు త్రనిపాతములోని (24) వ “ఆమగంధ 

సుత్తమున వచ్చును. దాని భాషాంతర మిది. 

కే (తివ్య తాపసుండ్సు శాామాకములు దృణధాన్య 

ములు - చింగూళకములు - చీనకములు - జెట్టయాకులు - 

గందమూలములు - ఫలములు - ధ ర్మానుసారముం జక్క 

చున్నవి. వానితోడనే సి రా్యాహము జరుగుచుండగా - నితగ 

పడార్గముల కె న్యర్థముగ నంగలా ర్రురు. 

ల కాశ్యపా! ఇతరులు వండిన భత్యుములు - జక్కుల 

వండిన తండులాన్నము - స్వీకరించు నీవు *ఆముగంధమూ" 

(అమేధ్యపదార్ధము) భుజించుచున్నా వే ! 

5, ఓయీ | (బ్రహ్మ ఇబంధూ ! పక్వులయుక్క_ మాంస 

ముతో మిళితమైన యన్న మును దినునీవు మా కామగంధము 
గట్టదని జెప్పెదవు. నీ యూవాలో నామగంధమను మాట 
కర్ణమేవెరా! మాకు చెలియుట లేదు. 

4. (కాశ్య పబుద్దు(డు) [పాణఘాశము, వధ, ఛేదము, 
బంధ నమ్ము దొంగతనము, గల్ల లాడుట, మోసమొనర్పుట, 

దోచుట్కు జారణ, మారణాదికముల యభ్యాసము లా వ్యభి 

చారము - ఇవి యామగంధములు. మాంసభోజనముగాదు, 
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ద్, శ్రీ విషయమున సంయమము వేకొందుట - జిహ్వా 

లోటుపటత-యనుచఛి కర్మములొనర్పుట -నా స్తీకత-విషమత- 

దుర్విసీతి - ఇప్ యామగంధములు, మాంస భోజనముగాదు. 

6. రూవుండు - దారుణుండు - బరవిందకుండు - మి; త 

[దోప బా సిర్షయుండు - నతిమానముగలవాండు - గప 

ణుండు- లోభి వీగిపను లామగంధములు. మాంసము దినుట 
గాదు, 

7 (కోధము _ మదము - కఠోరత - విరోధము - 
మాయ - "ఈర్ష వ వృభాలాపన - మానాభిమానములు = 

దుర్హనులసంగతి _ యివి యామనగం౦ధములు, మాంసము 
దినుటగాదు. 

8. పాపి - యప్పునెగవేయువా(డు - కటడారుండు - 
లంచము కొను నుద్యోగి- పరికర లామగంధములు. ఇహ 
లోకమందు గల్భవ ముత్సన్నము సేయు నరాధముల పను 
లామగ౦ధములు. మాంసభోజనముగాదు, 

9. భూతదయాహీనుండు - యితరులదోచి యుప ద 
వించువాండు - భయంకరుండు - గలహళీలుండు - నితరుల 
ననాదరించువాండు పరికర శ లొనుగంధములు. మాంసభోజ 
నముగాదు, 

10. ఇట్టి కర్భలయం దాస కులు -బరుల విరోధించు 

వారు - ఘాత మొనర్చువారు - నిరంతరము దుష్ట్రక రులయం 

దాస కులు - వీరి వృత్తులు పాపములు, మాంసభోజనము 
గాదు. 
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11]. మత్స్య మాంసముల వర్టంచుట- దిగంబర త్వము- 

ముండనము_జటలు బెంచికొనుట - భసృధారణము - యజన 

చర్శధార ణము - నగ్ని హే! తముల యువాసన - యింకను. 

దక్కిన కర్మలు - మం తాహుతులు — యజ్ఞములు బా ల్్సోవ్య 

సేవనము తోడి తపస్సులు మొదలై నవి-గుశంకలు విడువని 
మానవుని బవిత మొనర్ప లేవు. 

12. ఇ్రం| దియముల సంయమించికొని - యిం| దియ 

ముల గుర్తించి వర్రించువాండు - థర్మమున నడచయవాండు- 
అఆక్టవ - మార్షవములందు సంతోషమును భావించువాండు - 
సంగాతీతుండు - సరగదుఃఖాతిగుండు నైన ధీరపురుముండు - 
దృష్ట్రశ్ళుతములై న పదార్గములందుం దగలొ_నండు, 

13. ఈ యర్లమును భగవంతుడు మూాటిమాటికిని 
జెప్పెను, _(బాహ్మణుం డనుకొెన్నా యదు. ఈ యర్లము నిరా 
మగంధుండు - ననాస కుడు - నదమ్వముని యగు నతనిచే 
రమ్యగాథలలోం జెప్పంబడినది.” 

14. నిరామగంధముశై - సర్యదుఃఖములు నాశన 
మొనర్చు బుద్ధుని సుభావితములు విని - తాపసుండు 
న్యముండై యతని పాదములవై 6 బడెను. అప్పుడే _బావ్నూణ 
"తాపసుండు సన్యసించినాండు. 

శ్రమణు లొనర్చిన మాంసాహార సమర్ధన 

ఈ సుత్తములు జాల ,పాచీనములు. కాని - వీనిని 
కాశ్యప బుద్దుడే యువబేనించె ననుటకు బలమెన యాధార ఢి ఎ 
ములు లేవు. బుద్ధసమకాలీకులై న భితులు మాంసాహారము 
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ప్ ర్రీతెగ సమర్థించు చుండిరని యూహించుటకు మాతమే 

యది బనికివచ్చూను. 

ఈ సు త్తమున దప పశ్చర్య నిరర్ధక ముగ 6 బరిగణింప. 

బడెను. ఇది హ్. న శేమణులకు పుచింపీఖీదు. ఎందుక నంగా - 

వారు మాటిమాటికి దపశ్చర్య యొనర్పు చుండిరి. కాని _ 

బౌద్దులవ లెనే - మాంసాహోరమును వారును సమర్థి ౦చెడు 

వారే. ఎందుకనగా - (బాచీనువై న మును లడవులలో నివ 

సించుచుండిరి. వారికి గాయగసురు జే యాహోరము. ఏ రటవీ 

వాసమును పర్చించిరి. లోకులొసలౌడు భిక్ష వీరికి ముఖ్యా వ 

లంబనము. ఆ కౌలమందు సరాంసి భిక్ష వదొరకుట జాల 

కష్టము. (బాహ్మ్ణులు యజ్ఞ ములు సేసి వేలకొలంది _బాణుల 

వధించి - వాని మాంసము జుట్టు బక ల బం చుచుండిీరి, 

జనులు దేవతలకు బలి రమొసంగి యా మాంసమును ది నెడు 

వారు. అం తేగాక. “కటికలు” మొదలె. న వా రంగళ్ళలో 

మాంసము నమ్ము" చుండిరి, ఈ స్థితులలో - బక్యాన్న భిత్షవై 

నాఫఘారపడు (శమణులకు మాంస మి శ్రీతముగాని యన్న 

మక్క_డ దొజకును! జైనుల సిద్ధాంతేము నందు “పృథ్వి 

కాయ - అవ్ కాయ - వాయుకాయ - అగ్ని కాయ -వనస్పతి 

కాయ - | తసకాయమూలను నీ యాజు జీవ భేదము లున్నవి. 

పృథ్వి కాయ మనంగా పృధివిపరమాణువు. అశ్తేజ ల- వాయు 

పరమాణువులు. వీనికి చాణ మున్నదని వారు - నమ్మడు 

వారు. వనస్పతికాయ మనంగా - వృహొదికములు. అవి 

సజీవములని జెప్పు బసిలేదుగడా |! తేసకాయ మనంగా - 

బురుగుమొద _ లేన్దువజకుండు సమస్త (పాణులు,. వీనిలో 
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నే, పాణిని గూడ హింసించుట డై నుల దృ్భృషహ్థిలోం అభా పము. 

అందు కే వారు. వేల దీపములు వాడరు, చల్లని స్ు (చావరు, 

పృథ్వీ పరమాణువులు నాశ మవు నేమో యని యెంతో 
స నడతురు, 

కాని - చజైనోపాసకులు పొలము దున్నుదురు. 

ధాన్యము సూ డ్రుకు. బేయ్యమునండిె యన్నము సేతుకు, 

ఈ పనులలో. బే జెప్పిన యూయి విధములైన (బెణుల 

సంహారము జరగుచునే యున్నది. వొబలమును దున్నుటలో 

పృథ్వి పరమాణువులు ముఖ్యముగ నష్టము గాకున్నను - 

బుగున్రలు - జీమలు మొదలై నవి లక్షలకుంజచ్చును. కొలుపు 

తీయునప్పుడు వనస్పతి కాయ, జలకాయ, అగ్ని కాయ, 

నాయుకాయములై న. సర్భ(పాణుల కుచ్భుదము దప్పదు. 

మథజి - యిన్ని _బాణిహింసలతో ( గూడిన భిహొన్నమును 

జైనులు గహించుచునే యుండి. కాగా - యుకానొక 

జె నోపాసకునిచేత వండంబడిన మాంసభికును గహించుటలో 

(బాచిన జైన కేమణుల కాశేపణ యెమి! ఆ కృత్యముల 

యొక్క సమర్థనము “అవుగంధసు త్రముినందుం జెప్పయడిన 

మార్షమున నే డామును సమర్థించుకొను చుండిశమూ ! 

గోమాంనమును దినరాదు 

మాంసమును దినరా దను కోలాహల మెట్లారంభ 
మయ్యెను, గోమాంసమును దినరాదని మొట్ట మొదట. 

[బచార మొనర్చిన వారు వ బౌద్ద లే, తొమ్మిదవ | పకరణ 

మందు-గోశన్రనుగుణటించి గొంత బెనంగించితిని, '_బొవ్యణ 

(53) 
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ధమ్బుసు _త్తము” నుండి శెండుక్లోకము లుదాహరించితిమి 
గూడ ! ఈ [కిందిది మజియొక గాథ, 

”నపాదా నవిసాణేన నాన్సు హింసంతి కేనచి 

గావో “ఏళకసమానాి సోరతా కుంభ దూహనా 

తా దిసాణ్ గహేత్వాన రాజా సత్రేన ఘాతయి 

తతోచ దేవా పితరో ఇందో అసురరక్టసా 

అధమ్మో ఇతి పక్కందుం యం సత్టం నిపతీగవే, 

ఆవులు గాజ్రైలవంటినే. ఎవరికిని చాధగలిగించునవి 
గావు, న మములు, కుండలకొలంది వాలొసంగును. పాదము 

లతోగాని - గొమ్ములతో గాని - యితరావయవములతో 

గాని యెవ్యరిని హింసింపవు. వానిని - _బాహ్మృణులమాటలు 

విని, యియో(కు రాజు గొమ్ముులు బట్టుకొని జం పెను, సోవువై 

నతండు శ స్త్ర పహోర మునర్ఫునపుడు దేవతలు - బితరులు - 

నిందుండు - రాతుసులు మొదలైన వా రధర్మ్మము జరగి 

నదని యా కొళించిరి, 

చాలాకాలము వణకు (బాహ్మణులు 

గోమాంసమును వదలలేదు 

జైన బౌద్దులు - గోమాంసాహోరమును నిషేధించి 

నను _బాహ్హణులు దాసిని డినుట వదలశేదు. చారా యల 

వాటు విడుచుటకుం దరువాత నెన్నియో శ తాబ్బములు బట్టి 

నది, యజ్ఞ దీషేతుం డే నవాం(డు గోమాంసమును డినరా 

దనుట - చెలామణిలోనికి వచ్చిన మొట్టమొదటి నిషేధము. 
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“సధేనై చానడు హశ్చ నాశ్నీయాత్ । ధన్వనడు హౌ వాఒఖఇదం 

సర్వం బిభృత సై దేవా ఆ(బునన్ ధేన్వనడు హౌవాఒఇదం 

సర్వం బిభృతో హంత యదన్యేషాం వయసాం వీర్యం తద్దేన్వ 
నడుహయోర్నాశ్నీయాత్ తదుహోవాచ యాజ్ఞ వలో ్యఒశ్నా 
మే్యవాహం మాంసలం చేదృవతీతి” 

ఆవులు, నెద్దులు, మొడలై న వానిసి దినరాదు. గో 
వృషభము లీ సర్యమును ధరించుచున్నవి, చేవత లన్నారు. 
“గో వృవభములు సరగభారణములు. అందుకే వేబుజాతి 

పశువులయిక్క.. వీర్యమును గో - వృవషభములయం చుంచు 
దము. కనుక గో వృవభములను దినరాచు. కాగా- 
యాజ్ఞ వల్వ్య్యుం డ నెను: ోశరీరము మాంసల మెగుచున్న ది, 

అందుచే నేను నో మాంసమును దిని తీశెదను” 

(శతపధ బ్రాహ్మణము, శ-12.21).. 
ఈ వాదము యజ్ఞ శాలకు ముంచే జరగను. దీన్నీ 

తుండు యజ్ఞ శాలను | బవేకించిన తరువాత గోమాంసమును 
దినగూడ దని కొందటు వాదించిరి. యాజ్ఞ వల్కు్యుండు దీని 
కంగీకరింపతేదు. శరీరము పుష్టమగుచున్నది. కనుకనే నవ 
శ్యము దెందు ననెను. ఇతర సమయములలో గోమాంస భత 
జఆఅముసందు _బొహ్మణులలో వి పతిప_త్తియె కేదు, ఇంతే 

గాదు. అతిధి యెవ్వండై న నింటికి వచ్చినపుడు దొడ్డ యెద్దును 

జంపి యా మూాంసముతో వాని నాదరించు నాచారము (పసి 

ద్ధముగ నుండెను. ఒక గాతమ సూూతకారుండు మ్మాతమే 

గోమాంసాహోరమును నిషేధించినది. అతండుగూడ మధు 

పర్య-విధిని గాదనలేదు, భవభూతిశాలమువణకును (చాహ్మ 
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ణులలో నీ యావార ముంగడెనని దోచుచున్నది. ఉత్తర 

రామచర్శిత నాల్లవ యంకముయుక్క_ మొదట - సౌథా తకి- 

దండాయనుండు, వీరి సంవాద మున్నది. దానిలో గొంత 

భాగ మి (కిందిది. 

సౌ :- వమి! వసీషా'! 

0 ఐ= తరువాత నేమి? 

సౌ :- ఆ వచ్చువా రెనరో బులివంటివాండుగ నుండ 

వలెనని దోచుచున్నది. 

దం :- ఏమంటివి? 

సౌ :- అతని రాకకై యొక నల్లని తర్గ కము నామె 

దయారుచేసి పెట్టినది ! 

దు :- మధుపర్క-విధి సమాంసమై తీరవలె ననెడు 
నరం” యుముయొక్క యాజ్ఞ ను మన్నించి గృవాస్థు(డు - 

IE నో తియ _బొహ్మణుయడు "వచ్చినపుడు దర్శ కవీగాని లా 

చెద్దయెద్దునుగాని వధించి మాంసమును వండుదుగు. ధర్శ 

సూ, త-కారుం డట్టుపచేశిం చెను. 

భవభూతియొక్క_. కాల మేడవ శ తాబ్లము. ఆనాడు 

గోమాంస భతుణ నేటివత యత్యంత నిపిద్ధమైనచో వసి 

మండు దర్గక్ మాంసమును దిన్నసంగతి భవభూతి దన నాట 
క మందు (బస్తావించియె యుండెడు, ఈనాండిటి సంవాదము 

నెవండైన దస నాటకమున జేవ్చెనవో దానిని జదువుదురా! 
(పాణిహింస జేయరా దని దొట్టదొలుత (బచార 

మొనర్చినవాండు జారి తముగ నతోకుండు. అతని మొదటి 

శిలా లేఖ మిట్లున్న ది. 
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ఈ ధర్మలిపి దేవానాం వియుండై న [పియదరి ర్స రాజు 

చేత (వాయింపయడ్డ డది. “నా రాజ్యమంబెవశేని _- యే, (పాణ 

నైన జంపి హోమహవనము లొనర్చ్పరాదు. జాతరలు స 

రాదు. జాతరలలో ననేక దోషము లున్నవని దయ దర్శికిం 

దోచినది. కొన్ని జాతరలుమూా; (తము (బయదర్శి కిష్ట కిప్ర మైన వే. 

ఇంతకుముందు దేవానాం! పియని వాకశాలలో నవేక జంతు 

వలు వధింపంబడెడివి. ఈ ధర్మ లేఖ _నాసివది మొదలు ర 

రెండు నెమళ్ళు - యొక్ మృగము మాతమే వధింపంబడు 

చున్నవి. మృగముగాడ దినమును భుజింపంబడుట బేదు. 
ఇంకమిదట సీ యలవాటుగూడ విడిచి పెట్టంబడును.” 

అళోకుం డీ లేఖయందు గోవృవభముల సంతతి యె త్త 

నేలేదు. _బాహ్మ ణేతరులై న వరివ్యజాతులలో నానాటిశే 

గోమాంసాహోరము జాలమట్టుకు దగ్రియుండె నేమో! ఇంతే 

కాదు-అన్నము కొజకుగూడ నె పాణిని హింసింపరాదని 

యకోకుంు శాసించెను. మూలమునందు *సమాజుి శబ్దము 

న్నది. దానివి నేను జాతరయని భాషాంతరీకంంచితిని. 

మూలమున కిది నికరమైన భాపాంతరము గాకపోవచ్చును. 

కాని యున్నమాటలలో నిదియే దగినదని దోచినది. చేయడు 

మవా రాష్ట్ర) దేశమున జాతరలు జరుగుచున్నవి. ఉత్తర 
పాందూ స్థానమున - మేళములు జరుగుచుండెడీవి. = 

యకోకుని "కాలమున సమాజము లుండెను. వానిలో చేవత 

లకు బలులిచ్చుటవాడుక. అట్టి యుత్సవము లళోకున కిష్టము 
ఈ 

గావు. (పాణివధ లేని జాతర నాతండడ్డగింప లేదు. యజ్ఞముల 
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లోలాని, జాతరలలోయాని మెడి యెచ్చటను | వాణి వధ 

సేయరాదనియే యకోకుని మఖ్యో దేశము. 

మన పూర్వులును మాంసాహారులే 

నేడు యజ్ఞ యాగములు వేనేలేవుగదా! జాతరలలో 

బలియొసంగు పద్దతిమా త మిప్పటికిని, యున్నది. కాని 

యితర "జీశములక్ంయెను, హిందూ చేశవముందు మాంస భత 

ణము - దక్కు-వ యనుట మ్యాతము సత్యము, దీనికి గార 

ణము, బాద్ధులు, జె నులు చేసిన పచారమే! మన మందర 

మిపుడు శోకాహారులమే! దీనినిబట్టి మన పూరు(లుంగాడ 

మనవ లనే శాకాహోరు లనుట మా, తము కల్ల. 

చీనాదేశమునందు పందులమహత్వము 
ఇపుడు బందిమాంసమును గురించి నాలుగుమాటలు 

జెప్పుదును. చాల పాచీనకాలమునుండి - చినా బెశస్థులు 
బందులను సంప త్రిలతణముగ భావించిరి. వారి లిపి - చిత 

మెనది. 'దానినిండ యాకారములే. ఈ యా కారచిహ్న్న ముల 

- భిన్న భిన్న విం శణములతో కబ్బములేర్పడును. మనుష్యుని 
చివ్నాము[ వాసి దానిశైగత్రిని నిల్పనచో *ళూరుండిని 

యర్థము. పింటిబామ్మ్శుచేసి దానికింద ధిశున్రను (వాసినచో 

నజోరనుని యర్థము. ఇరువురు యప “రేఖలు _వాసినచో 

జగదమని యర్థము. పందిని గీచినచో సంపత్తి యని యర్థము, 

అనయా నింటి యందు బందు లుండుట సంప త్రి లకుతీమని 

.(పాచీనులై న చీనా చేకీయుల యభిప్రాయము. నేటికిని వాని 

.చిహ్న్మ ముంతే, 



బుద్దభగవానుడు 423 

(పాచీన హిందువులు బందులను 

సంప త్రిల్ భాగమని నెంచిరి 

హిందూణ్ఞాన ముందు బందుల కింత మహా _త్త్యేము 

"లేదు. కాని సంప త్తిలో నవి యొక భెగ మను నభి| పాయము 

మాత ముండెడిది. “అరియపరియేసన సు త్తమంి దైహిక 

సంప తి యొక్క యనిత్యత వర్ణింప బడ్డది. ఆ భాగ మో 
—__ 

(కిందిది. 

“కించ భిక్ట్స వే జాతిధమ్మం ఓ పుత్త భరియం భక వే 

జా తిధమ్మం దోసీ దాసం... అజేళకం ... కుక్కుట సూశేరం 

“పాతి గవాస్ప వళవం... జాతరూప రజతం జాతి 

ధమ్మం...” 

 వనుగు- గోవు - గుజ్జములు మొదలై నవి చెప్పం 
బడినవి వాని జతలోనే ర్రోోళ్టు - పందులిను గూడ. 'జేర్చె 

నాండు. మతీ పంది మాంసమువై మన కింత యహ్యభావ 
మెట్టు గలిగెను యజ్ఞ యాగ ములందు వధించుట కై బనికి 

వచ్చు గొన్ని జంతువుల పట్టిక లున్నవిగడా! వానిలో. 

బంది పేరు “పాలి” పట్టిక "యందు గన్పించుట లేదు. 
అనం౭గా బుద్దుని కాలమండే నీ |వాణు లమెధ్యములు. కాసి- 

యభత్యము లనుట కాఛారము "లేదు. అశున చో య తియ 

గృహము లండలి సంప తిలో ప్ని సమా వేశము జరగ 

యుండదు. సూకర మాంసము యొక్క_ నిపేభము మొట్ట 

మొదట థర నూతములలో * me తరువాత సా 
ఇత ఇ 2 ఇ nm? 

సూకరాః (గౌతమ ధర్మ సూత్రములు: శూ 829) 
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పద్ధతినే మనుస్పృతీ మొదలై నవి యనుసరించెను. కాని 

యేడసి పందుల మాంసము మా తము సపేధింప6ం బడబేదు, 

అది పవి తముగ గూడ చెంచం బడెను. 4 

బుద్దుండమితముగ భుబించెనను నసత్య(పచారము 

పరిని ర్యాణమునకు ముందు బుద్ధుండు భుజించినది 

సూకరమాంసమని యొకరీతిగ సిద్ధాంతిక మైనను - దాని 

నెక్కువగ భుజించుట చే - నజీర్ణ మై మరణించెనను కల్పన 

వాతము శేవల మసత్యము. కుత్పిత టీకాకారులు జేసిన 

పని యిది. బుద్ధం డమితముగ భుజించువాం డనుట కొక 

యుదాహారణము గూడ లేదు. అట్రిచో పరిని ర్యాణమునకు 

ముందుమ్మూాత వుమితముగ భుజించి నని యారోపించుట 

శీవల మన్యాయము. నిర్యాణమునకు ముందు బుద్ధుండు 

“వైశాలి య యందు మూ౭కునెలలు బెద్ద జబ్బుతోల్ బ 

నాడు. అందుచే నాతని శరీరమందు బలమెంత యో న్నే 

గిల్లి నది. *“చుందులి డొసంగిన యాహోర మూతని నిర్యాణము 

నకు నిమి త్తే మ్యాతమే, తన యనంతరము చుందుని లోకము 

భయంకరము నిందించునేమోయన్న యనుమానము బుద్దు 

నకు గలిగినది. అందుకే యతం డానందునితో నన్నాడు. 

“ఆనందా ! తభాగతుండు ఏవొసంగిన భిత్షను (గ్రహించి 

ని ర్యాణమందెను. దీనితో నీ శెక్కువ పాపము వచి స్ననదని” 

యెవనైన - నా యనంతరము చుందుని నిందింతు చేమో. 

0 ఏకఖురోస్ట్ర గవయ(గ్రామ సూకర సరభగవాం (ఆప స్తంబధర్మ 

సూత్రము; పశ్న 1, పటలము ర్క ఖండిక 17.29) 

మనుస్మృతి అ॥ 5.19; మనుస్మృతి ఆ॥ 8.270 
గ 
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అపుడు నీ వాతనిచింత నీ మాటలతో. బో గొల్టుము. 

“చుండా ! సీ వెసంగిన యాహారమును |గహించి బుద్ధుడు 

బకెనిర్యాణ మందెను. దీపితో నీకు మహాఫలము గిలిగినదని 

బుద్దు(డ న్నా (డి నుము నే నెన్నియోా భిక్లు (గహిం 

చితిని. ఆ యన్నిటిభో రెండు భితులు మాతము మహాఫల 

చాయకములు. _పశంససేయములు, ఒకటి “సుజాత నమొసంగిన 

భిశు.” ఆ భివ గైకొన్ననాండే నేరు సంబోధిజ్ఞా న మందితిని. 

చెండవది చుందుని విమ. ఈ నాండే నేనును బరిని ర్వాణ 

మందుచున్నాను. చుందు౯. డొనర్చిన కార్యము సుఖ-యశ- 

స్వరముల గలిగించునది, ఆయుష్యు మిచ్చునది. న్వామిళ్వే 

మొపంగునది. అనండా! వెనిట్టంటినని వచించి యాతని 

చింత నీవు మాన్పవలెను. 

(54) 



పండ్రైెండవ ప్రకరణ ము 

దినచర్య 
(వససన్న ముఖకాంతి 

బోధిసత్త్యుండు. సంసారియైనపుడు - దపస్సు సేయున 
పుడును - నతనిదిన చర్య నాలు- “ైదవ [| పకరణములందు 

గొ౦చెము విఛారింపబడ్లది. ఇపుడు సంబోధి జ్ఞానము మొద 

లుకొని పరిని ర్యాణ పర్యంత మాతని దినచర్వ విమర్శింపం 
లి 

బడుచున్నది. 

త్ర _త్త్వీజ్లూన మండిన తర్వాత బుద్ధుడు బోధివృతుము 

(కిందనే దన జీవిత! కముమును నిర్హాయించుకొనె నెను. త పశ్చర్య 

వదలి పెట్టం బడెనుగడా! మరల గామోపభోగములవై పు 

మొగ్గుట కాతని కిష్టము లేదు, ఆ వాసనయీ మిగిలినదిగాదు. 

అందుచే శరీ రాచ్యాదనమునై. వస్త్రము - తుధాశమనమున 

కొహోారము మాత్రమే (గహాంచి - బహుజనహాత మొన 

ర్చుచు (బదుకవ లెసని యత డు నిర్గ యించికొన్నాా6ండు. ఈ 

నిరయముతో నాతని. ముఖమున కట్టి కాంతి గలిగిన దను 

విషయము మజ్జి మనికాయమందలి “యరియసరియీసని సుత్త 

మందును - వినయముయొక్క “మహోవగ్గి మందును 

వచ్చును, 

బుద్ధభగ వానుండు పంచ వర్తీ యుల కుపచేశించుట శే 

గయనుండి వారణాసికి బోవుచుండెను. (తోవలో నాతనికి 

“యుపకుండిను నాజీవక్మశమణుండు దటస్థ పడినాండు. 
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ఉపకుండ నెను. ఆయుష్టుంతుండ వైన గాతమా! నిము 

ఖము [బిసన్న ము, అంగ కాంతి దేజస్యంతము, సీయాచార్యు 

"లవరు!. 

బుడ్డుండు:- నా థర్మమార్షమును నేనే శోధించి ను 

గాంటిని. 

ఉపకుండు:- అయినచో నీ వర్గు cc వై వివా?! జనుండని 

నిన్న నవచ్చునా!. 

బుద్ధుండు:- ఉపశకా! నేను క్రాపకారకములై న సర్వ 

వృత్తులను జేయించితిని. అందుచే జనుండనే. 

ఉపకుండు జూచిన ముఖ 3 పసన్న త బుద్దుని జ్వితాంత 

ముంజెనని దలంచుటలో బాధ మున్న ది? 

సామాన్యదినచర్య 

బుద్ధుండు (బాతఃకాలముననే న్నిదలేచును. అపుడు 

ధ్యాన మొనే"ర్చెడు వాండు. చేక - జుట్టుపట్టుల నుబుసుపోక 

కట్టిటు దిగుగాడును. సకాలమునకు. భికుక యూదిలోవికి. 

బోవును. భిక్ష! గహించుటలో నతని కీదాతి - యాజాతి” 

యనిబేదు. ఇితకొని యూరి వెలు పలికివచ్చి యట భుజిం చెడు 

వాడు, కొంచెము వి; శమించి మరల ధ్యానస్థుండగును, 

సంధ్యా కాలమున మరల (గామములోని శీనును. రా|తిళ్ళు 

డచేవాలయమందో - ధర శ్ర ్లలయందో - లేక యొక చెట్టు 

పీడయందో గడ పెడువాండు. 

రాతి మొదటి యామమున భగవంచతుండు ధ్యాన 

'మొనర్చును. లేక - గొంత యటు నిటు దిరుగును, మధ్య 
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యామమందుం గాళ్ళు బక్కంగా జాచి - తలగడకు బదులు 

శిర స్పు[ కింద జేయి వెట్లకొని - కుడ పక్క బూరలీ కుడి 

కాలివె నెడమకాలు మోపి జా|గత్తగ ని దించెడువా(డు, 

సింహశయ్య 

బుద్ధుని శయ్య కు సింహశయ్య యని పేరు, “అంగు త్రర 

నికాయము' లోని “చతుక్క-నిపాతిమందు (సు. బెశ్తీత్త నాల్టు 

విధములైన శయ్యలు వర్ణింపంబడినవి. మొదటిది (చేత 

శయ్య. అన6గ౫ా - వెల్ల కిలం బరుండుట, (2) కామభాగిశయ్య. 

కామభోగమందు సుఖ మనుభవించువారు సాధారణముగ 

నెడమవైపున కొత్తిగలి పండుకొందురు. (క్రి సింహశయ్య, 
కుడికాలివై నెడమకాలునుంచి “నే సీవేళకు బేవవలెో నని 
సృరించుచు - జాగర్తగా నిదించుట. (4) తథధాగత శయ్య 

యన6౫ా నాల్లు విధములైన ధ్యాన సమాధి. 

ఏనిలో కడపటి చెండు శయ్యలు బుద్దున కేష్టమెనవి. 

ఇంతకు - చేలిన సారాంశ మిది. (పథమ యానుమున 
నాతండు ధ్యానించును. మధ్యమ యామమున సింవాశ 

య్య పె ని దించును. కడపటి యామవమం దటునిటు దిరుగా 

డును. లేక్ ధ్యాన చేయును. 

మితాహారము 

బుద్దుని యాహార మత్యంతము నియమితము. భోజన 
వానములం దాతని కతిచేకత లేదు, ఇట్టు [పవర్తింప వలెనని 
యాతండు శిష్యులకు మాటి మాటి కుపచేశ మిచ్చెడువా(డు, 

మొదటమొదట ర్యా తిళ్లునాడ భగవంతుడు భుజించుట 
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వాడుక, ఈ విషయము “మ జ్ఞిమనికాయములోని (సం 70) 

కిటాగిరి” సు త్రమునుండ్ 'దెలియును. ఆ సుత్తమున భగ 

వాను6 డిట్లనుచున్నాండు “ఫికృవులారా! నేను ర్మాతి 

పూట భోజనము వర్తించితిని. అందుచే నా శరీరమున వ్యాధి 

ద నది, జాడ్యము 'వగ్గినది. అంగవముందు బలము చేకూ లెను. 

చి తసా మేర డెను. ాన్వాస్థ్య చెర 
అప్పటినుండియు ఫికంవులు బం డెండు గొట్టుటకు 

ముంచే భుజించు నలవాటు మొదలయ్యును. పం, డెండు తరు 

వాత భుజించుట నిపేద్ధమయ్యెను. 

చారిక 

చారిక యనంగా (బవాసము. ఇది రెండు రీతులు, 

క్రీ భుచారిక - సావకాశ చారిక-యని. వీనినిగుజ్ంచి 'యంగు 

త్రరనికాయము యొక్క. “పంచకనిపాతము” నందలి 

మూండవ వర్ష "మొదటిలో విట్లున్నది: భగవంతుం 

డ నెను; “భికువులారా ! శ్రీ ఘుచారికయం దైదు దోషము 

లున్నవి. (1) ఇంతకు ముం చేధర్శవాక్యములు విన 

లేదో వానిని వినుటకు సాధ్యపడదు. (2) వెనిని 

విన్నామో వానిని విమగ్శించుట కవకాశ ముండదు. 

(8) వ విషయమును గుజించియు. బూర్ష్యజ్ఞాన మేర్పడదు, 

(4) అప్పుడప్పుడు భయంకర రోగములు రావచ్చును. (5) 

మతులు లభింపరు. భికువులారా |! క్రీ ఘచారికలో సీ సి యైెదు 

దోవములున్న వి, 
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భికువులారా ! సావకాశవారికలో సీ యెదుగుణము 

లున్నవి, (1) వ్రంతకుముం చే భర్భ్మవాక్యములు విన లేదో 

నాసిని విందుము, (2) న్నా వానిని విమర్శించికొ"నవచ్చూను, 

(ఏ) ఒకవిహయమున బూర్థజ్ఞ్యన మలవడును. (4) భయంకర 

రోగములు రావు. (5) మితులు లభింతురు, భికున్రలారా ! 

సావకాశ చాగికలో నీ మెదుగుణము లున్నవి. 

బుద్దభగవంతుండు.. బోధిసత్త్యుంయగా నున్నప్పుడు 
_దనకుంలోల్లీన యనుభవములే శిష్యునకు దెల్పినాండు. త్వరిత 
చారికతోంగల్రిన నష్టములును, సావకాశ చారికతోంగల్లిన 
లాభములును భగవానుని స్యీయానుభవములే, సావకాశ 
(వవాసమొనర్శియే యాతం డీతర శమణులనుండి జ్ఞూనసంపా 
దనమొన ర్చెను, కడపట దన నూతన నుధ్యమార్షమును 

సంశోధించి కనునొ నెను. 

భికువులతోగూడ [వవాసము 
బుద్ధు(డై న తరువాత నతడు బుద్గగ యనుండి గారికిం 

బయనించెను. అచట బంచవర్దీయ భితువుల కుపచేశించి 
భి కుసంఘమును స్థావించెను. వారిని వారణాసిలో వదలి 
యొంటరిగా రాజగ్భవామునకు వచ్చానని 'మహావగ్గియం 

దున్నది. ఈ పంచభికువ్రులుగూడ జాతు ర్నాస్య గడచిన 

వెనుక బుద్దునితోడనే యుండిరనుట కాభారములుగలనవు, 

రాజగ్భహామందు నారిపు_త్తమోగ్గల్లానులు శిష్యులైన తరు 

వాత బౌద్ధసంఘము “తోజుిగా బెం7ెను, సారిపు _త్తమోగ్గల్హా 
నులు మహ పసిద్ధులు. అప్పటినుండి బుదునితోగాడ బెద్దది 

యు 
యో చిన్నదియో యొక భికుసంఘముండెడిది, వారితో? 
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గాడియే బుద్ధుడు బయినిం చెడువాయను. అటుతరువాత - 

సంఘమును వదలి బుద్దుండే యొనక్విశ (బయాణములు జాల 

నబుదు. ' 

సంచారక గురుకులములు 

బుద్దుని కాలమండలి [శో మణులును - వారినాయరకు 

లును సిశ్తు [బయాణించెడు వారు. బుద్ధునకు నెినుకముందు 

గొన్ని _బాహ్మణ గురుకులము లుండెడివి, వారి దగ్గర 

కుచ్చుజాతులకు. జంపన యువకులు జోయి జదువు కొ నెడు 

వారు, కాని = యాణగురుకులములతో సామాన్య జనులకు 

లాభ మేపాటియో గలిగాడిది. వి పులు వేదాధ్యయనముగేసి 

రాజులనా, శేయిం చెకు వారు. కు తీయులు ధనుర్విద్య నేర్చి 

రాజులగొలచి - వారకడ *నొకదిసేయుచుండిరి, జీవక 

కౌమార భృాత్యునివంటి వా రాయు ర్యేదమునభ్యసించి గొప్ప 
వారి కుపయోాగపడెశువారు. కడకు వారును రాజులనే 

యా శయించుచుండిరి. (శమణుల గురుకులము లిట్టివిగావు. 

వారు _బవాసము లొనగ్సుచునే శిమ్యుల నివీంచెడువారు. 

సామాన్యజనులలో "మలయచు -ధర్మ్లోప బేశము తాన రురు, 

అందుచే - సామాన్య జనులలో వీడి కెకష్కుువ బలుకుబడి. 

ధికు సంఘములోని నియమములు 

బుద్ద భగ నానుని వితము సంఘమం దుత్తవమ నియ 

వుము లుండెకివి. భికువు లవ్యవస్థితముగ వర్తించు టాతనికి 

గిట్టదు. ఈ విషయమై “చాతుమి సు త్రము (మజ్జి మ 

నికొయము గ. సం) నం దీ కథ యున్నది: 
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భగవానుడు “చాతుమి మనెడు వాక్య, |గామం 

“డదామలక వనిమం దుండెను. అపుడు సారిపు త్తే మో 

ల్లాను లై దునూర్గ శిష్యులత నచ్చటికి వచ్చిరి, అంతకు 
ముంచే న గొందటు ఫీవువులు బుద్ధునితో నుండిరి దా! వీ 

కని _ (గొ త్త వారికిని స్వాగత - కతల రుశ్నాదికము 

లారంభ మైనవి. |కొ_్తవా రెచట నుండవలెను! ఎచట 
బండ వలెను? పా చీవరము లేచోట బెట్టవ లెను * మిత్యాది 
విషయముల సవ్వడి యారంభ మయ్యెను. అపుడు భగవంతు. 
డానందునితో ““మత్స్యముల బట్టునప్పూడు జాలరులలో శబ్ద 

మెన ట్రీ స డైమిటి ?” యనాన్నాండు, 

ఆనందు డనెను. “భదంతా ! సాంపు త్ర మోగ్గల్హా 
నుల వెంట వచ్చిన ఛిక్రుపులకు సంబంధించిన దది, వారి 
నివాస వి శాంతులకుం జోటు వెదకి కొనుటలో గడ విడ 
యగుచున్నది.” 

బుద్ధు డానందు నంవి సాకిపు త్త మోగ్దల్లానులను 
వారి. భికువులతోం గూడ బిలిపించెను. వా రరుజెంచిం, 
“మిరు మాతోం గూడ నుండం దగరు. వేటుచోట 
నుండులోడని వారికి శిక్ష విధించెను. ఆ భితువులు బుద్దునకు 

నమస్క_రించి మరలిరి. అపుడు శాక్యు లా యూరియం “జీదో 
పని.ళొజణకె. దమ సంగ్భాగారమున మూగినారు. ఇపుడే 
వచ్చిన భితువ్రుబు దిరిగి పోను చుండిరి. శాక్యుల కాశ్చర్య 
మయ్యెను. “ఎందుకు వెజలుచున్నా రాని (బశ్నించిరి, 
“బుద్ధభగవానుందు మాకు శిక్ష విధించెను. అందుచే వెడలి 
పోవుమున్నా మని భితవు లన్నారు. ఆ అాక్యు లా భికవుల 
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నట యుండ : _ార్భించి, శాక్యులు బుర్గు నకు విన్న 
వంచుకొని యూ భికువుల తఈమింపవ లె నన్నారు. బుద్ధుం 

డా భిక్షువుల శమించెను. 

ధార్మిక సంవాదము లేక యార్యుల మౌనము 

నిరంతరమును మానమును భరించు (శేమణు లెందరో 

బుద్దుని కాలమున నుండిరి. అసలు “ముసి” శబ్దము నుండియే 

మౌానపదము పుట్టినది. ఈ పిధముగు దపస్పు బుద్ధునకు 

రుచించినది గాదు. అనిదాగంనుడై - మూార్ధు(డై న మను 

మ్యుండు మౌానధారణ మొనర్చి నంతనే ముని యగునా! 

కాసి యషప్పుడపుకు మానభారణము యోగ్య మే నప భగ 

వంతుని దలంపు. “అరియపరి యెసని శ సు త్తమందు (మజ్జి మ 
నికాయమున సం. శర) భోగ వాను డిట్లనును. ోభికువ్రులారా! 

సాధ్య మైనచోే భర్మచర్చ చేయుడు. లేకున్న నెర్య మాన 

మును ధరింపుంకు.”” 

శాంతము గావలెను 

బుద్ధుం దుపబేశించు నవు జేవూ తమును సద్దు జేయ 

యరాదు. ఇతరసమయములలోగూాడ వారి వర్తనమంతే. 
సద్దు సేయుట భ'గవానులకు గిట్టదు, ఈ విషయమును కదు 

నికాయముూలోని 'సామంజఫలసు త్ర తి మిటు వివరించును. 
౧౫ 

బుద్ద భగ వానుండు రాజగ్ఫవహామందు జీవకుని యామ 

వనమున భితుసంఘముతోయసాక నుండెను. అనా6డు 
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* న మోనేక ముని హోతి మూళశహారూపో ఆవిద్దసు (దమ్మ 

సదము?శికి) 

(55) 
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గా రిక పూర్ణిమ. వీండియారంబోేసినిన వెన్నెల, రాజైన 

యజాతశ తుం డమాత్నులతొ ౮హాడ. దన | పాసాదోపరితల 

మున భాహించు చుండెను. ఆ రాతిని జూచిన రాజున కీమోా 

యానందమైనది, ఆతండు మం|తులతో పీవెన్నాల యెంత 

హోయిగానున్నది! ఈ (పతాంత సమయమున నొక (శమణు 

నితోంగాని నిక్కమైన (చాహ్మణునితోంగాని గడివీన నెంత 
చాగసుండునో! చం దికలతో ముంచే లీతలమైన యీ హృడ 

యము నాతని యుపచేశములు మరింత లీతలమొనర్వును 
౫దా! యన్నాం౭డు. అపుడు రాజగ్భువాముయొక్క_ జుట్టు 

పట్టుల నైదుగురు (సిద్దు లెన (శమణ నాయకు లుండి రని 

ముంచే దెల్సితిమిగదా ! అజాతశ తుని మం తులలో నొక్క 

క్కృ_రి కొక్కొ-కగావివై మక్కున. అజాతశ్నతుం డి పశ్న 

నడిగిన వెంటనే యొక మంతి పూరణకస్పపుని బూగడెను. 

మజీయొకండు మక్టృలినోసాలు నస్మీంచెను. ఇతరుం డజిత కేశ 

కంబళుండే (కౌముండన్నాయడు. డానిని గాదని వేజొొక మంలీ 

“పకుథక చ్య్బాయనుని” (బస్తుతించినాండు. 'వేజూకండు “సంజ 

యచెలట్టపుత్తుండి యు_త్తముండ నెను. ఇంకొక మంతి నిగం 
ఠనాధపుత్తున్నికె వాదించినాండు ఆ అజూతశ తుం డన్నియు 

వినెను. 

జీవక కువూ--ర ఛృాత్యుందేమియు. బలికిన వాండుగాండు? 

అతని మాన మజాతశ(తునకు వింతయెనది. 

“శీవకా! నేవేమియుం బలుక లేచే?ి?. 

“మహారాజా! వీరందరి మాటలు వినుచున్నాను. 
ఆః అట నా దృష్థ్రలో బుద్ధభ గ వానుండే మాకిపుడు జి త్త శాంతి నివ్వ 
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గలవాడు. నారు నా యా మవనమందు భికువులతో వసిం 

చుచున్న్నారు, బుద్ధభగవానులను మోరు గలసికొన్నవోం 

దరువ"*త నేను జెప్పవలసిన దుండదు. 

అజాతశ తుండు వావానములను సిద్ధము చేయించెను. 

రాజక వెద్ద యెనుగువై నెక్కి.నాండు. అంతఃపురములోసి 

తసగూడ గజములవై నధివసించిరి. జీవకుండొక వాహ 

నమువై నెక్కెను. ఆ వెన్నెలలో నందణు - బుద్దునిక డకుం 

బయనించిరి. 

జీవకుని యా మవనమును సమోవపించినారు, అయ్య 

డలం జిలుయలికిడిగూడ లేదు. అజాతశ|తునకు భయ 

మైనది. 

“జీవకా! నన్నిటకు గొనివచ్చితివేమి! వకాంతము 

నందు నన్ను నాశ|తువులకుం బట్టించుటకై యత్తుగడ 

నె_త్రికివా యేమి? ఇక్కడ మనుష్యుడున్న యలికిడి గూడ 

తేచే? సీవన్నట్టు "లక్క లేనంతమండి భితువు లిక్క_డ 

వసించునప్పుడు వారిలో నొక్క-డై నను దగ్గడా ! తుమ్ముండా! 

తమలోందామైన గుసగుస లాడుకొనగా ! అవేవియు లేవే” 

యనెను. జీవకుండు బదులిచ్చినాండు. “మహారాజా ! దవురు 

భయపడవలసిన యవసరము లేదు. మిము ఎ మోసగించుటకు 

నే నిక్క_దకు గొనిరాలేదు. తమ శ్యతువు లిక్కడ లేరు. 

అదుగో ! యదుట జూడుండు! ఆ మండల మాలయందు 

దీపములు వెలుగుచున్నవి. తమ శృతువు లిచ్చట నున్నచో 

వారింత జబాహాటము౫గ దీపములు వెలిగించుకొని 

వసింతురా *ి? 
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రాజు వొహనమును దిగినాండు. తక్కి_నవారును దిగిరి, 
వారందటు బాదచారుతై య్మూమవనమును సమోవించి 
నారు. రాజు భగ వాను. డెక్కడ నున్నాడు 2౫ 

జీవకుండు :- మహారాజా! అదిగో! యా మండల 

వమాలయొక్క_ మధ్యమున నొక _సంభమున్నది గడా! 

దానికి |బక్క-న దూర్పునకు "మొగమువెేసీ గూర్చున్నవానే 

బుద్ధభగ వానులు. 

ఆజాత శతు(డు బుద్ధుని దరిసి సిలబడెను, భగవా 

నున కిజువై పులను భిక్షువులు బరి'వేష్టించి యుండిరి. కాని 

చీమ చిటుకుమన్న వినబడునంత నిశ్శబ్దము. ఆ శాంతి కజూత 
శతున కేమో యాళ్లోదయెనది. ఈ సంఘమునందు వికసిం 
చిన శాంతి నా మనస్సును గూడ నెన్నండై న నా కమించి 

కొనునా?*ి” యని నాశాత్తుగ ననెను, 

భగవానులు జిునవ్విరి. “మహారాజా! నీకు మా 

యందు గాఢమైన |బేమగలదు. అందుకే యీ మాటలు.” 
బుటుని (బతీవచన మిది. థి 

తరువాత బుద్ధభగ వానునకు - నజూతశతునకు 
నెంతయో సంవాదము నడ చెను. అదియంతయు నిట న పస్తు 
తము. బుద్ద్ధయ సంఘముతో నివసించునప్పుడు - భికువుల 
బాహ్య ్పపవ_ర్తన మెట్లుండెనో జూవించుటకే యీ గాధ 

వచించినది, 
ఖ్ 

* మండలమాల యనగా “గుడారము” వంటి యొక మంధపము, 

దాసిని గొంత ముతెన నేలపె నిర్మింతురు, 
= B= 



బుద్ధభ గవానుతు 481 

భికున-ఘములోని నియమిత జీవనము 

సమయ మైనం త్రశే బుద్ధుడు భిక్షకె బయలు చేరును. 

తోవలో న పుడపు డ్తర శమ్ణుల నివాసములకును బోవుట 

యాతని వాడుక, ఆ పోవున ప్పుడు దూరమునుండి యే బుద్ధుని 

జూచిన వాకినాయరుండు - దమ శిష్యుల స్తో “శేమణ గౌత 

ములు వచ్చుచున్నారు. సద్దుశేయుట వారికి గిట్టదు. ఈ 

కాసంత సెపు మామా మాటలు కట్టి వెట్టి మానులై యుంకుం 

డని పాచ్చరించెకు వాయు.” ఇప్ స సందర్భ మొకటి 'మజ్ఞిమ 

నికాయణుిలతోని “మహాసనకులుడాయి సు_త్రముి (77) న 

వచ్చును. డాని ని, కింది నితును, 

బుద్దుండు రాజగ్భుహమున వేణు వనమందలి “కలిండక' 

నివాపిమం దుండౌము.  అపుడొక సిద్ధ పరి వాజకుండు 

శిమ్యులతో “మారనివాప మండలి” పర్మివాజకారామమం 
దుండెను. ఒకనాడు - బుధు డూరితోనికి భితు కె బయలు 

చేరి నాయడు. కాది-భికౌసమయ మింకొను గాజేదు. అందుచే 
మార్ద్జమభ్యమున భగవానుడు యా | శేముణుల యారామెము 

లోనికి (బవేశించెను. అవును - * 'సకులుడాయిి దన 

సం|వదాయనస్థులెన పరి|వాజకలతోం బకివేపించి యుండెను. 
ఆ ప2వాజకు లెన్ని వివయములో మాటలాడుకొను 

చుండీరి. రాజకథలు - వోరకథలు - మహామాత్య కథలు- 

అన్నియు నారికి విషయముళలే. ఇంతేగాక - సేనాకథలు- 
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భయం కథలు-* యుద్ధ కథలు గూడ వారు దడవు 

చుండిరి. వారి వూటలలో. భాగ డ్రలే గాదు - తెగడ్తలు 

గూడ నుండెను. బుద్దుడు గొంత దూరమం దుండగనే 

సకులుదాయి జూావెన. శిష్యులతో గ శమణ గాతములు 

వచ్చుచున్నారు. వారికి గడబిడ గిట్టదు. మెత్తగా మాట 

లాడుట వారికి సమ్మతము. మం దభామణముల నెప్పుడును 

వారు (స్తుతించు చుందురు. మో రందరు నిశ్శబ్దముగ 

నున్ననే వా రిచటికి వత్తురు. కనుక సద్దు చేయకుడని 

యనెను, 

పరి వాజకులు శాంతులై రి, బుద్ధభగ వానుండు సకులు 

దాయిని సమోవపించి నా౭డు, సకులు దాయి “జయ సేతురు 

గాక! చాల కాలమునకు - భగవానులకు మానై దయ 

గలిగినది. తమ రీ యాసనము నందు వసింపి” డనెను. 

బుద్ధుం డా యాసనమువై గూర్చున్న్నాండు. అందరి 

పరి వాజకుల నొకసారి బుద్దుడు చేరిపార జూచినాండు. 

ఆ చూపులతో వారికేమో "యమృతము జల్లీనటు లై నది. 

బుద్ధుండు దాయి వెపు దిరిగాను, 

బుద్ధుడు :- మో రింతవర శీమి భావించు చుంటిీరి? 

- భగవన్ ! మా మాటల కేమి? అవి దినము 

నున్నవే. వాని నట్టుండనిండు. కొన్నాళ్ళకు ముందు- వేణు 

వేటు సం పదాయములకు జెందిన (శమణ (వాహ శ లొక 

* తిరచ్చానకధా; అసియ్యానికత్తా సగ్గు మోక్షమగ్గానంతి రచ్చా బి 

భూతా కథాతి తిరచ్చాన కథా (అట్టికథ్సా . 



బుద్దభగవానుడు 439 

ఈ గాతూపహాల శాలిలో గుమిగూడిరి. వారిలో వారెట్టను 

కొన్నారు “మరక్ట్ఫలి గోేనాలుంకు - పూరణ కస్పపుండు 

"మొదలగు శమణు లింతమంది రాజగ్భవా సమిీపముననే 

వసించుట యంగ మగధముల యచృష్ట మె. కాని వ్రందణు 

భికు సంఘనాయకు లున్నారు దా! పిరిలో దమ ఖిముల 

కత్యంతము .: వీకి పాతుండైన నాయకు డెవండో! వ నాయ 

కుసి భిక్వువ్రు లెక్కుున ఇారవింతుకు 1 వ నాయకుని సాన్ని 

ధ్యమున భిక్వువ్రులు వసింప నుత్చహింతురో ! ౫ 

అపుడు గొంద అసిరి. “పూరణ కస్పపుండు (బిసి 

ద్దుండే. కాని - _శొవకు లాతని నెక్కు_వ గారవింపరు. అపు 

డపు డా భితులు దమలోం దాము గలహీంచి కొందు ఏ. 
లి 

మరికొంద టిట్లనికె, 'మక్ట్ఫిలీగోసాలుని |శాొనకులు 

గూడ గలహించుచునే యుందుకు 

ఇట్లు [శమణనాయకు బేగుకును - నాజనులచేం 

బూర్యపతితులై నారు, 

కడకు వారితో వారు “ఈ[శమణ గౌాతముంయకు (సిద్ద 

నాయకుడు, అతనిమాటలు శావకుబు మన్నింతురూ 

అతనికడ సివసింపనిచ్చుగింతును. ఒక నాయకు బుద్ధుడు ధవో_ప 

"దేశ మొనర్చుచుండెను. దానిని వినుచున్న భికువులలోం 

నొకండు పాపము! దల్లినాండు. వేజొకభిక్సువు - ఇచట సద్దు 

నేయకుము ! మనశా స్త ధర్య్టోప దేశ మొనక్నచున్నాం 
డని యదలించెనట ! నూర్గకొలండది [శమణులకు బుద్ధుండు 

* వాద వివాదములు గావించికొనెడు జోటుః 
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ధర్మోపడేశ మొనమ్సునపుకుగూాడ - నొక చిన్నయలికిడి 

వినరాదు. జనుౌంజో  యాదళముతో నాతనిబోథలు 

విందును,” అని యనుకొొనిరి, 

బుద్ధుడు = ఉదాయూ | నశ వకులు నన్నాద 

రించుటకు గాక్ణ మేమనుకొందువు |! బాగు నాతో వసింప 

ని చ్చగించుటకు హాతువేమి ? 

ఉద:- దిని శె దుకారణము లని నేనూహింతును. (1) 

తమరల్నాహోరమును శేవింతుకు. అల్ప్బాహాగమును వరిం 
తుము, (2) వచేసయుక చీవరముశో సంతుష్టులసదురు. 

సంతువ్ట్రీ సభినందింతుకు. (శి) దొజకినభియతో సంతోషపకు 
దురు. సంతోషమును వర్ణింతుకు. (4) వసించుట కేచోటు 
దొటకీన నదియే జాలు సనుకొ దురు. ఇతకు లట్లుండవల 

నందుకు. (5) తమ శేకాంతమునందు వసింతురు. ఇతగు లే 

కాంతము సేపంపవలనని భాపంతుకు, 

“ఈ యెదు కారణములతో - భగవంతునివై [శౌవ 

కుల కెక్కువ పీతి యని నాయూహ [౫ 

బుద్ధుండు జిణున వ్వెను. “ఉజాయోా | (శమణ గాత 

ముండల్ప్బాహారి యనుట నిజమే, కాని - నాకన్న. నల్ప్చా 

హోరమును సేవించు |శమణులు భికువులళో నున్నారు. 
వారుగూశ నన్నా దరింతురు. వారుగూాడ నాదగ్గర వసించు 

ట_కె యాశంతుకసులో 

దొజకిన చీవరముతో చేను సంతుమ్హుండ నాదునంటివి. 

సర మగావచ్చును కాసే - మాభికువులో — సంగా నము 

నందుం బడిన వేలికలనుధరించి - దృప్వివడు. భిక్షువు 
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లున్నారు, దారులందుబడిన పేలికలు చించి క క్రిక్ "ను వా 

రున్నారు. వాకుగూడ న న్నాదరింతురు. నేనుమాత మాపు 
కద అస అద్య అక ఉల్ గ "| 
డపుడు గృృహాస్టుల్ సర గదు వ్యస్రుముల ధ్ ంతును 

దొబకినభికుతో సంతుష్టుండ నగుట నాగారవమునకు 

గారణమంటిప. దొరకిన యన్న ముః c దృ్భష్పిపడు సాము 

నాకున్నది. నిజమే, కాని - నా శావకులం దల్పభితతో 

దృ ప్రి పడువా రనేకులుగలకు. పనిగట్టుగొని వాకు పెద్ద 

యిండ్లలోనెసంగు భిత్షును వర్దింతురు. అట్టి వాధుగూడ న 

న్నభిమానింతుకు. నాకడ సుండగోరుదురు. నేనుమవ్మూత 

మపుడపుకు గృహస్థుల యామం[ తణమును స్వీకరింతును, 

నివసించుట శేచోబు చొంకిన దానితో నేను దృష్తి 
బకుదునంటివి, నిజమే! కాని - యుదాయీూ! నాశిమ్యలలో 

నేచెని యొక చెబ్బునీడ వసించి దృ_ప్రీపడువారున్నారు. ఆకు 
బయట నివసి ంచువా కున్నాను. వారికింాడ నన్నుజూచిన 

నఖిమాన మే. సంవత్సరమున శకెనిమిది నెల లాచ్చాదితే మైన 

దోబునే జూడక బయలున (బదుకు వతముగల వారున్నాగు. 

వారికిని నావై మక్కు_వయ్. నేనుమూ (త మపుకపుడు వెద్ద 

విహారములలో వసింతును, 

నే నేకాంతవాసి నంటివి. నిజమే. కాని - నాఖితువు 

లలో6 గవల మరణ్యములం బే నివసించువా రనెకులు. వారే 

బదునై దు దినముల ళొక్క-సారి మ్మాతమే “పతిమోత్సముూ” 

కొజకై భితువులతోం జేరుదురు. వారుగూడ నన్ను గౌర 

వింతురు. నేనుమాాత మపుడపుడు భికుణి - భితువ్రులతో 

(56) 
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వసింతును. ఉసాసకులు - నుపాసికలు.--రాజులు - మంతులు 
యితర పంథలకుం జెందిన |శేవాణులు వీరితో జేరి వసింతును, 

ఉఆదాయీ! నన్ను (శావకులు గారవించుటకు సీవ్చ 
జెప్పిన యెదును గారణములుగావు. ఆ ముదు కారణములును 
వినుము. 1. [| శమణగాతముండు శీలవంతుండు. 2. అతండు 
యదార్ధమైన ధరో పదేశ మొనర్వును. 8. _జ్ఞూవంతుండు, 
నా | శౌవకులు నాతి" వసించుట కిది ముఖ్య కారణము, 
4, నేను (శావకులకు నాలుగార్య సత్యములు బోధించును. 

గ్ ఆధ్యాత్మికమగు నున్నతికి భిన్న ఖిన్న మార్లములు 
బోధింతును. ఈ మైదుగుణములతో నన్ను శావకులు 
మన్నింతురు. నాతో వసింపగోరుదురు. 

భికువులతోగూడ నుండునపుడు భగవంతుని దినచర్య 
తన భితుసంఘమందు బుడ్ధుండెట్టి కఠిన నియముముల 

నేర్పరచియుండెనో - మనకుం దెలిసినదిగ దా! భితువులతో 
నుండున ప్పుడు బుద్ధుండుగూడ నెంతయో శఛాంతముగ (బవ 
ర్రించువాడు ఆ విషయము యీ సు త్రమునుండియే 
తెలిసినది. అపుడపుడు బుద్ధు(డు గృహస్థుల యూమం్యత 
ణము సీంకరిం చెడు వా(డు. వారొసంగిన వ్యన్ర్రములను ధరిం 
చుటయు వాడుక. కాని యల్పాహారమును- సేవించుటం 
దును - నన్న వస్త్రములు సామాన్య మైన వే [గహింపవలెనను 
నియమమందును - వకాంతవాసమే పాటింపవలెను ఆచర 
జామునందుగూడ నాతండు దక్క్యువవాండుగాడు, భికుసంథు 
ముతోలహాడి (బయాణించునప్పుడొక్ష యూరిబయటనో; చేక 
మొక యుపవనమందో, లేక యొక చెట్టునసడనో వసిం చెడు 
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వాడు. రాతి | పథమయామమున సింహశయ్య వై బరు 

డును. | పాతఃకాలముననే యాతడు తేచును. కల్య్వములం 

దాతని కటునిటు బవారు సేయుట వాడుక, లేక ధ్యాన 

స్థుండెై. కూర్చొనును. 
సమయయమెనంత నే బుద్దుండు థికటనకు బయలు బే 

రును. డారిలోనై న - భికాటన మొనర్చునపుడై న- నెనరేని 

సాధకు లగుపడిన వారికాతం. డుపచేశించుట వాడుక. *సిగా 

లోవాదసు త్రము దారి నడచుచునే బుద్దునిచే నుపచేశింపం 
బడెను. + 

కాని - భరద్యాజ నుత్తము = యట్టి వే యెన 

యితరములు గొన్ని భికౌటన మొనర్చునపు డుపడేశించినవి. 

_ కడుపు నిండు నంతవరకు భిక్షదొెరికి నంతనే బుద్ధుం 

డూరి వెలుపలకు వెళ్ళువా(డు. ఒక చెట్టు సీడనో - మరి 
యేబేని [బశ _స్తమైన చోటనో గూర్చుండి యాతం డా యన్న 

మును భుకించును. పీదప విహారము లోనికి వెళ్ళి గొంత 

విశమించును. అ వై ధ్యానమునకు గూర్చొనును. సోణ 

దండు6కు - కూటదంతు.డు మొదలైన (చాహ్మణులతొ 

జరిగిన సంవాదము లిట్టి వే. ఈ విషయము ద్ఘనికాయమున 

వచ్చును. గృవాస్గాలు రానినాండు భగవానుడు ిక్సుల 

కుపచేశించును. 

తరువాత నొకటి రెండు రోజు లాతండు భీకువులతో 

గూడి (పవాస మొనరించును. తూర్పున భాగల్పూూరు- 

పశ్చిమమున గురురాజుల యొక్క కలావదమ్య మను 

పట్టణము - నుత్తరమున హిమాలయములు - దశ్నీణమున 
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విరధ్యము - వీని నడిమి నేలలు భికు గణముతో బుద్ధుండు 

దిరిగడు -చోటులు, 

వరావాసము 
య 

ఛ్గ వాను డుపదేశముల కారంభించినపుడు వారి 

భికున్రులు జాల గొద్దిమందియే యుండిరి. వారు వర్ణాకాలము 

లందొక చోట గుమి గూడుట కేదు. ఆ భికువులు చెశములు 

దిరిగి పచార మొనర్పు చుండిరి. ఇతర (శమణులు వర్తా 

కాలములం దొక చోటనే యుండుట వాడుక. ఈ బోద్ద 

భికువుల వర్తనము మాతము విభిన్నముగ నుండెను. ఇదీ 
లోకులకు గిట్ల లేదు. దానిపై వ్యాఖ్యలు బయలు బేరినవి. 

బుద్ధుం డిది గహాంచెను. సామాన్యులను దృషప్తిబరుప వలె 

నని వర్థాకాల మందు గనీసము మూండు నెలలైనను బౌద్ద 

భితువు లొక చోటనుండి గదలరాదని యేర్చుర చెను. * 

మహావగ్గ యందు వచ్చిన వృత్తాంతమునకుం బై 
విషయము సారాంశము. కాని - యీ కథను సర్వాత్మనా 

సత్యమనుటకు పీలుకేదు. భికువు లందరును వర్షా కాలమం 

దొకకు చోటం జేరి రనుటకు సిదర్శసములు "లేవు. బుద్దుం 

డొనర్చిన నియమములకే యపనాదము లెన్నో. గల్ప్, 

చోరులు మొదలై న యుప, దవములు గలిగినప్పుడు - వర్షా 

కాలమైనను భీకువు లొకచోట నుండి మరి యొక చోటి! 
వెళ్ళేడు వారు, 

* “బౌద్ధసంభఘాచా పరిచయి పృం?24 
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బుద్ధుం డుపజేశింప నారంఖభించినష్తు శాతని కెక్కు_న 

(బిసిద్ది తేద. అందుచే నతనికి గాని - యాతని భికు సంఘ 

మునకు గాని వర్షాకాలమం దొక శే చోట నివసించు నను 

కూూలము లుండ కేదు. బుద్ధుండు (బసిద్ధుండైన వెనుక యనాధ 

పీండికుండు ; శావస్తి దగ్గరి “జేశవనమంి దొక పెద్ద విహో 

రమును 4 గటి యిచ్చెను. మరి కొన్ని దినముల తకువాత 

విశాఖ యను నుపాసిక యా యా దగ్గరనే బూర్య్వా రామ 

మనెడు | బెసాదమును గట్టించి బద్ధ సంఘమున కిచ్చినది. 

[పాయము పడమటికి [వాలు నప్పటికి భగవానుండు నాధా 

రణముగ నీ చెండు చోటులనే గాలము గడివెడువాండు. 

ఇతరస్థలములందున్న యుపాసకు లాహ్వానించినవో నాయన- 

యాపలైలకుగాడ నళ్ళవచ్చుట వాడుక, వర్ధా కాలము 

వచ్చుచున్నదనంగా - జనులు భితువులకు గుడిసెలు మొద 

లై నవి వసి యిచ్చు చుండిరి, బుద్దుసి ర్ గ్ర (ప త్యెకమగు 

గుడిసె యుండెను. దాని పేను *గంధకుటి. 

వాన కాలమందు. జుట్టు పట్టుల నున్న యుపవాసకులు 

బుద్దుని దర్శించి యాశఠతని యుపచదేశములూ వినెడువారు. కాని- 

వారు దినమును బుద్ధుని నాహ్యానించి తమెయింట ఇితు 

యొనర్చెడు వారుగారు, ఎన్నండో ముకనాండు బిలచు 

చుండిరి. దినమును బుద్ధభగ వానుండు, భికువులును బిచ్చము 

చెననే జీవించెడివారు. 
mn ను ముగ ను దా వినా నాలను నని ౧2 ఇన నం nnn ణల న ఇ మ ఇనా ఇ నది గి డవ Lan అనయా ము షల ఆన్నాను ann లు ఆర అ ఆల nN mans ఉమను ఇ ఇఇ నం ఆ అని ఇ ఇత ౫ కామం ఇ 54 1 4 5న ౯ ఇ ఈక ఇ జము DEN? 

+ చూ; “బుద్ధలీలాపార సంగ్రహము పు స: 167.1739 
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రోగార్తు లైన భిక్షకుల విచారించుట 

భికువులలో నవ౭డేని రోగార్రు (డె డై నపుడు బుద్దుడు 

రెండవమారు చాను గావించు ధ్యానమైనతరువాత వారి 

సమాచారము విచాగించెడువా(డు. ఒకసారి మహో కాళ్య 

పుండు రాజగ్భహాములోని పిప్పలి గృహమందు రో గారు 

డయ్యెను. అపుడు బుద్ధుండు వెళువనముం దున్నా (డు. సంధ్య 

లందు ఖభగవానుండు మహో కాశ్యపుని విషయము విచారించు 

వాండు. ఈ వషయము 'బాద్బంగ సుత్త తముయొక్క-. బదు 

నాల్లవసు త్రమునవచ్చును. పదునైదవ ను త్తమున మజియొక 

కథయున్నది. మోగ్దల్లానుండు జబ్బువ డెనట. అపుండు 

భగవానుం డాతనిసమాచారము విచారించెనట. రోగార్తు 

లిర్యురకును బుద్ధం డేండు నిపిద్ధపదార్థముల నుపచేశించెను. 
వా రొ నియమము ననుసరించి “5విముకు. లై నారు, 

కొన్నిదినముల యకాంతవాసము 

_ప్రవాసమందున్నను, లేక వరా కాలమందొకశుచోట 
యున్నను, రాతులందు |పధమ, తృతీయ యామములలో 
బుద్ధుడు ధ్యానస్థుడగుచుండె నని ముందే తెల్పితిమి, 

భగవానుంయ వై శాలికడ మహావనముందు “కాటాగార శాలి 

యం దుండెనట! అట బదునైదు దివసము లేకాంతవాసము; 

కాని దనకొజ్నకె. భితును దీసికొనువచ్చు నొకభికువు 

మా(తము దన్ను సమిోకించుటకు బుద్దుడనుమతి నొసం 

ఇను. ఈ విషయము ' ఆనాపానస్థృతి సరీయు _తమూయొక్క_ 

తొమి శ్రదన సు స్తు'త్తమున వచ్చును. ఈ సంయు _త్తముయొక్క- 
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బదునొకండవ సు తమునందుగూడ నీవృత్తాంత మున్నది. 

అది యిది: 

ఒకసారి బుద్దుండు “యిచ్చానంగల వనమంిదుండెౌను. 

అప్పూడు బుద్ధుండన్నాడు “ఫికువ్రులారా! నెను మూూడునెల 

తేకాంతమం దుండనోరితిని. నాకు భిత 7 కొనివచ్చువాయడు 

ప్ప నితరభిశుకు లెవ్యరును నాకడకు రారాదు.” మూండు 

నెలలు గడచినవి. వకాంతవాసమును ముగించిన బుద్దుండు 

ఛికువులతో ననెను. “ఇతరసం పదాయ పరక వాజకు "తవ 
రై నను బుద్దుం డీ వర్షాకాలమం బెట్టి సమాధియం దుంజెనని 

మిమ్ముడిగినవో నాయనది *యానాపానస్భృలి సమాధి” 

యని పల్కు-6కు”” 

వై సు త్రమందుగాడ బుద్దుడు బదూనె దు దినము 

'లానాపానస్థృతి సమా థి” యరేదుండెనని జెప్పంబడేనది. 

దినిపిండి తార్థ మిది, ఈ సమాధి మహత్యము నలుగుగికిందెలిసి 

"రావలెనసి “బుద్ధుని యూవా. పదునైదు దినముటు "లేక 

మూడు నెల ల్రీభౌవన నొనర్సినను శరీర శోవణము మొద 

లైన యవస్థలు గలుగవు, వైగా శరీరము స్వస్థముగూడ 
నో నది, 

బుద్ధుడు ఖికుసంఘమును విడిచి విలి కసె పియె “పారి 

లేయక వనేమం” దుండుట్క, యా పుస్త సనకమంచే స్ యేడవ (పక 

|. ౫ “ఆని మనంగా నాశ్వాసము, “అపానము ప్రశ్వానము. వీవిని 
సాధించి పొందుసమాధి కి “*ఆనాపానస్యతినమాధి? యని పేరు దీని 

విషయము *సమాధిమార్గమున వచ్చును. చూ; *సమాధిమార్షము” 

పుట; రేక - 48, 
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రణమునందు ( పూశ్వార్థపుట! 165) వచ్చును. ఈ వృత్తాం 
తముల బట్టి యఫుడపుడు బు ద్దభ౫ వానుండు దన్న వ్యరు_ 

జూడకుండుచోటం గొన్నిదినములు గడవెడువాడని చలి 

యును, కాసి బుద్ధుండు (_బసెద్ధుండై న తరువాత నవేక్షు 

లాతని జూడవచ్చెడువారుగ దా! అపుండతని శేకాంతవాస 

మున కవకాశము దొరశకెడిదీగాదు. సంఘుముతోనుండి మే 
గొంతకాలము వాసి కలి పుండై యుండ  నారంఖించెనసి 

యూహించుకొనవచ్చును. కాని యాతని నలుబదియెదు 
వర్ష ముల |పచారకాలమందు యిట్టి సంఘటన "లేకొలందియో 

దప్ప, లేవు, 

ఆ కాలమున “కాయకల్ప పయోగమూనకు జూల 

(ప్రసిద్ధి యుండెను. నెలగాని లేక నెలవై బదునైదు దినము 
లుగాని యొక డొక గడియందు గడవి, పథ్య పానములతో 
నావషధములను సేవించినచో వానికి బలపర్యములు గొల్లునని 
నమ్ముచుండీరి. ఈ కాయకల్ప చికిత్చుకును, భగ వానుని 

'యకాంతవాసమునకును సంబంధ మేమియు లేదు. (పసంగవశ 

మున జెప్పితి నంతే. వకా'ంతమునండు భగవంతుండే యోమష. 
ధమును సేవించెడువాండుగాదు. అనాపానస్నృతి సమాధిని 
మాతమే భఛావించెడువాండు. 

వకాంతమున నోరంతకాలము గడపు నాచారము 
సింహళ _ (టబహ్మ చేశములలో నేటికిని గలదు, సయాము 

నందును గొలందిగా యున్నది. టి బెట్టులోమాూ. త మిది 

యెక్కువ. కొన్నియెడల దీని కధిక మైన _(పొముఖ్యములహాడ 

గలదు. (తీవిష్టపమునందలి కొందరు *లామాలుి వర్ష ముల 
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కొలది గుహాలయందు గడుపుదురు. వా రపుండు సిద్ధశ క్తుల్నకె 

బయకత్నింతురట, 

శరిరము మొక్క యనారోగ్యము 
భగ వానుండు జబ్బుపడిన వృత్తాంతము చే రెంశు 

మూడోనప్ప నెక్కు_వ లేవు. “రాజగృవా సమాపమునందలి 
వేణువనమం దొకసారి యాతడు జబ్బువడెను అవుయు 

మహోాచందున  కాతం జేండు వృధములై న నిషిద్ధ పదార్థముల 

బోధించెనట! చుందు: జా నియమమును చోటింపిరో చెను. 

బుద్ధుడు స్వ స్తుండై నాయడు. ఈ వృత్తాంతము “భోజ్బంగ 

సంయు_త్తమూన గలదు, 

ఇట్టి కథయే వనయపిటకములోని మహావగ్గము నందు 
వచ్చును. బుద్ధుం డొరసారి జబ్బువడెను. అప్పుడు 

ఈ జీవక కౌమార భృత్యుం డాతనికి విశేచనమున కొసలి 

జబ్బును బాగు పరచి నాడట! చుల్లవగ్గలో చదేవదత్తుని 
గాభ గలదు, వాయ గృద్గ) పర్వతము నుండి బుద్ధున్నివై 

కొక గసంశును ద్ ర్తి పంచెను. అడి "కిందబడి ముక్క_ చెక్క 

లానది. కాని డాని యొక ముక్క బుద్దుని పాదముబవై. 

బడెను. దానితో నాతంయ జబ్బు పడెను. చేవదత్తుండు 
బుద్ధుని జంపునేమా యను భయము భికు సంఘమునకు 

గల్లినది. భగవానునకు దెలుపకయే వారి నివాస పచేశమును 

గాపలాకావ దొడం౭గిరి. ఈ విషయము భగవానునకు చెలి 

సెను. వా రానందు నడింగినారు. *ఆనందా ! యీ భికువు 
ఇంతల కంటం జలా అక 

క చూ; “బౌద్ధ సంభఘాచావరిచయి పు; లేక 

(57) 
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నీట నెందుకు దిరుగుచున్నారు ?” అతండు బదులిచ్చెను, 
“భాదంతా ! దేవదత్తుడు మోావై( గసిగ్లైను, అందుచే 
వాండు దమ్ము పాంసించునేమో యవి వీరు గాపలా కాయు 
చున్నారు”. ఆనందు నంపి యా భికువులను బుద్ద భగవా 
నుండు బీలిపించి నా౭డు, ఆతు వారితో ననెను, “భికువు 
లారా! ఈ నా శరీరమువై మో రింత జాగ_త్త దీసికొన 
వలసిన యవసరము చేదు. నా శి్యుల సాయమున నీ శరీర 
మును రశ్నంచుకొనవలె ననెడు నాస నాకు లేవు. నన్ను 
మరు రశీంచు [పయత్నము మాని, మో మో పనుల 
యందు (బవృత్తులు గుండు. 

వినయవిటక మందలి బై కథకు సుత్త వీటకమం 
ఊాథధారము గానరాదు. విశేచనమున కిచ్చిన కథ యొక 
సామాన్యమైన విషయము. జేవదత్తుని కథను నూత మున్న 
దున్నట్లుగ నమ్ముటకు వీలులేదు. చేవదత్తు నత్యంత నీచునిగ 
సిరభూపించుట వై యెవరో యూ కథ నల్లి యుందురు. ఒకవేళ 
నా కథ సిజమెనను- కాల్టిపె నం బడిన యొక ఆతి దెబ్బతో 
జాల దినములు వ్యాథ్మిగస్తుం డయ్యు ననుట, సమ్ముదగినదిం 
గాదు. వది యెట్లున్ననుు వైంజెప్పిన వాని వంటి యొకటి- 
రెండు విషయములలో దప్ప బుద్ధుని యారోగ్య "మన్న. 
డును జెడి యుండ కేదని యూహింప వచ్చును. 

ఆరోగ్యకారణము 

బుద్ధుండు - నతని శిష్యులు యీ జూతివా రొసగిన 
భితనై నను గహాంచెడువాగు. దినమున క్రొక పూట 
మాతమే వారి భోజనము. ఇట్టున్నను వారి యారోగ్యము 
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సంపన్న మై ముఖకాంతి |వనన్నమై యుండెడిది. దీనికిం 
గారణ మేమి? ఆ కారణ మా (కింది సంవాదమున గలదు. 

ప్రశ్నః అరక్టో విచరంతానం, సంతానం, (బ్రహ్మచారినం 

ఏక భుక్తం భుంజమా నానంకేన వజ్హో వసీదతి, 

వీరం'ణ్యమంచే ఐినసింతురు. (బైహ్మచర్య్టమును 
pn 

జబాటింతుకు. భోజన ముక పూటమా(తమే. మరి వీరి 
ముఖము లింత (బసన్నుముగ నుండుటకు హేతు వేమి? 

ఉత్రరము;__ అతీతం నానుళోచంతి నప్ప జప్పంతి నాగతం 
పచ్చు పన్నేన యాపేంతి తేనవజ్లో పసీదతి. 

గడచిన డానికి శోకింపను. అనాగతమైన విషయముకై 
దారుమారు పడకు. వ ర్రమాన కాలమును పంతోవముగ 

_గడువుదురు. ఇచే వారి ముఖకాంతికి కారణము. ఈ 

కడపటి యనారోగ్యము 

భగవానుని యొక్క... కడపటి యనారోగ్య విషయము 
“మహో పరి నిబ్బాన సు తములో$ీ 'వర్ణి ౦ంపంబడినది. ఆ వర్ధా 
కాలమునకు ముందు భగవానులు రాజగ్భహమం దుం డెను" 

అటనుండి బుద్ధుడు వికుసంఘముతోం (బవసించుచు వై 

శాలికి వచ్చినాండు. అఆ యూరి దగ్గరనున్న “జేలువి 

మనెండు [గామమం దాతండు గాటు కాలము గడపుచుం డెను. 

భికువు లెప్పటివలెనే వై శాలి యొక్క. సమిీిపషమునవే దమ 
నివాస మేర్చురచి కొన్నారు. ఆ వర్హాకాలమున భగవానుడు 

* చూ ; దేవతా సంయుత్తము, వగ్గు 1.సుత్తమ 10, 
+ చూ; “బుద్ధలీలాసార సంగ్రహము” ఫు, 288-812 
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జాల జబ్బు వడెను. కాని యాతండు దన జాగ్ఫతిని వదల 

లేదు. భీకు సంఘమునకు గనునుబుగై దాను పినిర్యాణ 
మందుట గాతమున కంత యిస్థ్ర మైనది గాదు. అందుచే, 

దన శారీరక బాధల నెట్లో యణచికొని యాతండు గొన్ని 

దినములు గడపీినాండు. కొంతకాలమునకు శరీరము బాగ. 
నది, అపు డానందుండు బుద్ధునితో ననెను: “*భదంతా ! 
మారు దుఖఃమును గడచుట మా కెల్ల సనూధాన కారణము. 

తాము శారీరక వాధతొంగష్ట్ర పడుచున్నప్పుండు. నాశేమి 
యు వోచనేజేదు. నా |పాణము దుర్చలమె పోయినది. 

బుద్ధియే తబ్బిబ్బయ్యెను. ఛార్చికొపచేశములు గూడ మబజువ 

నారంభించితిని. కాని బుద్దుండు దన శిమ్యులకు జెప్పక గడ 

పటి ధరోపబేశ మొనర్పక పరినిర్వ్యాణ మందడను నొక 
యాత నాజీవమును నిల్పినది.” 

బుద్దుండు జియు నవ్వెను, “అనందా! భికువ్రులు నా 

నుండి యింశేమి వినవలెను? నా ధర్శమార్లము నంతయూ 

నింతకు ముండే వారికి స్పష్టముగ వివరించితిని. భికుసంఘమున 

కవండు చాను నాయకుండు గావలెనని గోరునో, భికులు 

నిరంతరము దనవై నే యాధారపడి యుండవలెనని గోరునో, 
యట్రవాండు గడపటి బోధలు-మొదలైన తతంగము లొన 

రును. ఆనందా ! భఛికుసంఘమునకు నాయకుండు గావలె 

నను నాశ నాకువేదు. వారు నిరంతరము నావెననే నాధార 

పడవల నను దురాశయు నాకు లేదు. అట్టివో నేను గడపటి 

సందేశ మివ్యవలె సను నియమ మేమున్నది? 
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ఆనందా! చేను వృద్ధుండ నై తిని. నా శరీరము దుర్చు 
లమైనది. నా వయసిప్పు డెనుబది. విటిగినబండి కేదో యొక 
కు నతికించి నడిపించినబ్లు నా శరీరమును నడిపించు 
చున్నాను. విరోధ సమాధిని భావించిన ప్పూండు మాతమే 

నా దేహము కొంచము స్వస్థమైనది. ఇకమోాదట మోారు 
నెవై నాధారపడీ (పయోచనేము లేమ. మారు మీవై ననే 

తరు. ధర్మమే మోకు మార్షమునుజూపు 

పము. ఆత్మనే శరణు జూడుండు. భర్మమునే యా, శ 

ం౦బుంపుంయడు.”? 

ఇంత దుర్భలముగనున్నను భగవానుడు “చేలువి 
(గామమునుండి వై కాలికి వచ్చినాడు, ఆనందుసితోం జెప్పి 

పంపి భితుసంభఘుమును బిలిపించినా౭డు. మహోవన మండలి 
కూటా గారశాలలో వారందరు గుముగూడిరి, బుద్ధుండు వారి 

కుపచేశించినా(డు. పిదప భికుసంఘముతో? భాండ( గా 
మము, వా_స్తి గామము, “నామ గామము, జంబు. గామము, 

భోగనగరము మొదలైన (పచేశములన్నియు బుద్దుండు 
జుకైను. కడపట నతడు “పావా నగరమునకువచ్చి చులీదుని 
యా మవినమున వసించెను. చుందుండు భగవంతుని, ఛికు 
వలను = దన యింటి కామంతించెను. అనాం డాతండు 
సిద్ధ మొనర్చిన పదార్థములలో స్త సూకరమద్ద వము గాడ 
నోకటి. దానిని భగవానుడు భూజిం చెను. అతని క తిసార 

రోగమంటుకొన్నది. కాని యావేదనను సహించి భగవం 
తుండు క కుమళ్టము-హిర ణ్యవతి యను రెండు నదులను, దాటి 

* ఈ పదమున కర్భవిచార మింతకుముందే జేసితిమి. 
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కుశినార పర్యంతము నడచినాండు. అచట మల్లులశాలవనమం 

దారా తియ రెండ యామమున బరమపవి తు(డై న బుద్ధ 
భగవానుడు శరీరమును జాలించెను. ఆతం డందినది పరిచి 
ర్యాణము. ఇట్టి - దట్టి దనరాని స్థితి. 

ఈ రీతి భగవానుని జీవితము గడచినది. అతని ధర్మ 
ముఅెంత బోధ పదములో - యా జీవిత మంతబోధ్య పదము, 

లోక కల్యాణకరుండై న బుద్ధుండు దనువును జాలించినాండు, 

కాని - యాతండు వెలింగించిన ధర్నదిసము బజియిగాలి తాకు 

డులకు నిలిచి - న్నేహమయమై - నాటినుండి వేటివజకు. 

భిన్న భిన్నరూపములతో వెలుంగచునే యున్నది. వ్రక మో 

దను-వెలు(గలదు. మానవజాతి చరిత బుద్దుని జన్నచేం 
బవి తేమైనది. 



పరిశిష్టభాగము - మొదటిది 

గొతమ బుదుని చరి|తలో? (బవేశించిన 
టా 

మహాపదానసు త్త ఖండములు 

అపదాన (అవడానము) మనగా సచ్చరి[త. మహాప 

దాన మనంగా గొప్పవారి సచ్చర్మిత. మహాపదాన సుత్త 
వానలో 

మందు గాతమబుర్జునకు ముం దుండీన యార్జురు బుదుల 

చరి తలు, గాతముని చరి తయు గలదు [గ౦థారంభ మేం 

దివియన్నియు సండేపముగ వివరింపంబడియున్న వి. గాతము 
నకు ముం చార్జురు బుద్ద లుండి రంటినిగ డా! వాగు పస్పి, 

సిభి, వేస్పభూ, కకుసంఘ, కోణాగమన, కస్పృప బుద్దులు. 
థి 

మొదటి మువ్వురును యమ్మ తియులు. తక్కిన వారు (మావా 

ణులు, ఈ యాూక్తుకు బుద్ధుల గో తములు, యాయుర్భర్యా 

దలు, వారు సంబోధి నందిన వృతుముఅ నామములు మపహోప 

దాన సు తమున గలను. ఇం కేగాదు - వారికి ముఖు$ తె న 
అవే తీ” 

యిరువ్రుకు శమ్మ్యుల పురులు, వారి భీకుసంఘుముల గెలందులు 

వారి యుపస్థాపకుల డల్లి దం డులు, ఏ3ని గతించిన వివర 

ములును నున్నవి. ఆ కాలము లందలి రాజులు, వారి రాజ 

థానులు, మొదలె న విషయములును -నా సు తముయొక్క_ 

మొదట: గలవు. ఈ వివరములై న తరువాత, విపస్సి బుద్దుని 
ధ్ 

చరి తమ్మా తము విపులముగ వస్థి ంపంబడ్డది. ఈ పౌరాణ్రిక్ష 

చర్మితనుండి బుద్ధుని చరి త లోనికి బొనిపవీన వివయము 

లీ | కింద వరింపం బడుచున్న వి. 
౬a 
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౧ 

బుద్దుండ నెను. “ఫీకువులారా! నేటికిం గొన్ని కల్ప 
ములకు ముం దర్గ్శ్శతుండై న సమ్యక్సంబుద్ద డిలోకమున 
జస్నిం చెను. అతండు వ్మతియుండు. కౌండన్య గో తుండు, 

అతేండు జీవించిన దెనుబది కాలవర్ష ములు; పాటలీనృత్షము 
[కింద నతండు సంభోధినండెను. అతని (పభానళివ్యు ల్ర్యుకు 
ఖండ-తిస్సులు. అతనికి మూండు భికుపంధఘుము లుంజెడివి. 
ఒక సంఘ మందున్న భికు లాటున్నరలతు. రెండవ సంఘ 
మందొక లశ భికువు లుండిరి. మూండనదానిలో నెనుబది 
లతృలట ! వీఠందరు మేణ్యాశవు తే. అశోకుడు వీరిలో నగ 

సేవకుడు. అతని తండి బంధువ. అతడు రాజు, బంధు 
మతిరాణి యాతని తట్ట. వారి రాజధాని బంధువముతి. 

ఎలు 

1. “భికువులారా ! విపస్పి బోధిస తుండు మనుపవిత చేవ 
లోకము నుండి చ్యుతుండై దల్లి యుదరమున (బ వేశించెను. 
ఆమె సృృతొమతి, జాగ్ఫతి గలది. అందుకే యాత డామె 

గర్భమున బవేశించెను, బది సాభావిక మైన విషయమే, 

2. భిఠువులారా |! బోథిస తూడు తుపిత లోకవుందుండి 
మాతృ గర్భమున [బ వేళశించునప్పుండు దేవతలు, మారుం(డు, 
(బ్రహ్మ, [శమణులు, బాహ్ముణులు ఏఏ చేతంసహాడిన యూ 
లోకమందు (బ్రహ్మాండ మైన వెలు గాకమించును. దాని 
తేజస్సు, దేవతల కాంతిని గూడ వెనుక వేయున ట్లుండును. 
భిన్న భిన్న. జగతులలోం గాన్ని (పచేశములు "కేవల మంధ 
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కార బంథభురము లున్నవిగడా! వానితో మహోనుభాన్ర 

ఖై చం నుల శాంతి- బకనే పడదు. ఆచోటులం 

గూడ చేవకలకాంతివి వెకుక నేయు కాంతి విపులమై 

యా కమించును. ఆ వోటులందున్న (వాణులు బరస్పరము 

జూచు కొనియే యెజుంయగ వ్రు. ఈ వెలుగులో నవి 

బరస్పరము జూచిశొనును. ఓహో ! ఇక్కడ మావంటి 

యితర [పాణులు గొన్ని గలవని యెజులసను, దశ సవ్మాస 

జగ తులు హాహాకార మొనరక్సును. ఈ యన్నింటి యందును 

"దేవత తలకాంతిని వెనుక వేయు కాంత్ యా కమించును. 

ఇది స్వఫాప మె ! 

8. భితువ్రలావా ! బోధిస త్ర్త్యుండు తల్లి గర్భమున (బవే 

శించు నష్పుండు శికువ్రునకును, దల్లికిని- యెవరినుండియు 
నణుమూ,తముు భయము గలుగగూడ దని నలుసు 

డేవపు తులు నాల్లు దెక్కు-ల నుండి రవ్నీంచుచుందురు. ఈ 

విషయము సాధారణ మెశన బే, 

4. బోధిస త్తుుండు. దల్లి కడుపున (బవెశించు నపుండా 

తల్లి సాధారణముగ శీలవతి యగును. |పాణఘాతము, దొంగ 

తనము, వ్యభి చారము, కల్లలు, మద్య పానము వీని వాసనలు? 

గూడ నామె కంటవు. ఇఏి దగినదే గదా! 

న బోధెస తుండు గకుపున (వ వేశించినపుం డా తల్తి కి 

పురుషుని విషయమున గామాన క్లియె మూలమట్టముగ నకం 

చును. ఎవడైనను గామాస క్షితో నామెను దరియుబ శే 
శ క్రుండు గాయు. ఇందులో నాశ్చృర్య మేమున్నది ః 

6. భికువులాకా ! బోధిస త్తుంయ తల్లి కడుపున (బవే 
శించి నపు: డామెకెవు సుఖోవ భోగములు గలుగును, 

(58) 

లన సూడ 
cui 
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సం|కమించిన యా మెడిటితో నామె సుఖ మనుభవించును, 
ఇందులో వింత యేమి? 

7. బోధిస తుడు కడుపున బడినది మొద లామె శే 

రోగము నంటదు. ఉపృదనము అంటవు. ఎల్ల పుం జామె 

సుఖయై యుండును, ఆమెకు దన యుదరనుందున్న బోధి 

సత్తుంండ సశేంం దయ సంపూర్ముండైై గనపడుచు వేయుండును, 

ఒకా నొక వైడూర్యమణి, యుత్తమ జాతిది, యష్టకోణ 

ములు గలది, యున్న చే యనుకొనుము; వీ దొసయప లేక 

స్వచ్చమై శఈుద్ధమై, సర్వాకార పరిపూర్ణమై యుండె నను 
కొనుము; దాసేభో సీలము, మెతుపు, పసుపు, ' జెలుపు 

మొదలై న వరములు (దాడులు బనచినట్లు, స్పష్ట్రముగ 

గనుపించు చుండును గడా! ఆరంగులు వేరు, మణివేరుగ 
గన్నులున్న వాసికెల్ల నగపడునుగ దా ! అకు బోధిస తుని 

కెల్లి, యుదరస్థుండ్రైన తన కుమారుని స్పష్టముగ పీటం 
చును. ఇందులో వింత శేదు. 

రి. బోధిస త్యుండు జన్మించిన యేడవ దినమందే దల్లి 
మరణించును. ఆమె తుషీత లోకమున జన్మించును.. ఇది 

సాధారణ నియమము. 

9. సాధారణముగ లందరును దొ మ్మిదవ చేక పది 

యవ మాసమున (బసవింతురు. బోధిసత్రుంని తల్లి యట్లు 

గాదు. పది మాసములు సంసూర్ష ముగ నిండిన త ర్యాతనే 

యామె కనును. ఇది సాధారణ నియమము. 

10. భీతమువులారా! కొంద అుపవిషుల | బసవింతురు. 

కొందజు బండుకొొని పసవింతురు. బోధిస త్తని తల్లి యట్లు 
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గాదు. ఆమె నిల్ఫుకొనియే | పసవించును. ఇది సాధారణ 
సియమము, 

it, బోధథిస తం(ంకు6 దల్లి కడుపు నుండి, గడ్డకు వచ్చి 

నప్పుడు దొ_ల్త నాతనిని, చేవతలు [గహింతురు. పిదప 
మనుష్యులు |; | గహాంతుకు. ఇది సాధారణ నియమము, 

12. బాిధివ తుడు దల్గీ కడుపునుండి గడ్డకు వచ్చిన 

తరువాత, భూమిమై బడుటకు ముంచే యాతనీని నల్టురు 
డేవప్పుతు లె లికొందుకు. ఆ శిశువును తల్లి కప్పగించి, 
“మాతా ! ! వతం డానంద స్వరూపుడు. మహానుభావ్రుండై న 
ప్యుతుండు పీకు గ ల్లైనిని యామె కప్పగింతురు. ఇది సాధా 
రకా నియమము. 

5. బోధి తుండు జననీ గర ర్భమునుండి గడ్డకు వచ్చుట 
యుదరోదక, నమ్మ, రుధిరములతోం గూడ జరుగదు, 
ఈుద్దుండై, న్ తై. యాతడు వెలికి వచ్చును. స్వచ్చ 
మైన యొక పట్టు వస్త్రము వై, మణి నుంచితిమే యను 
కొనుము. ఆ మణితో వ్యసనము మలిన నుగునా? లేక 
వస మేమైన మణిని మటినమొనర్న్వునా ? అట్లు జరుగదు 
గదా! అశు బోథిస 3 తుండు గర్భమునుండి ' -వెలికివచ్చు 
నప్పుడు బరిళుద్దుండై యుండును. ఇందులో వింత లేదు. 

14. భిము వ్రులారా | బోధిస తుండు దల్శీ కడుపునుండి 
గడ్డకు వచ్చునప్పు డంతగిమము నుండీ రెండు జలఫహారలు 

(పవహించును. ఒక టి యుహ్ల్హోదక భార, రెండవది శితల జల 

ధార. ఈ రెండు ధారలును డల్లీని గొడుకును గూడ శుద్ద 
మొనర్నును. 
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15, పుట్టిన వెంటనే బోధిస త్రుండు పాదములనై నిల 
చును. ఉ_త్తరమ్నువై పున కాతం జేడడుగులు వేయును, అప్పం 
డా శిళున్సవై ని వ్వైత చ్చ్మతము వెల్లును. బోధిస తుండు 
నాల్లుడిక్కు.లు గలయజూచి, “నే నీజగమున న గగామిని, 
చ్నెష్టుండను. | శెష్టండను పది కడ పటిజన్న, నొకిక బునర్టన్న 
'లేద”నిగర్శిచును. ఇవి సాధారణ నియమము. 

16. భికువులారా! బోధిస తూడు దల్లి కడుపునుండి 
గడ్డకునచ్చిన ప్పుండు చేవతలు, మారుంయడ ... (బవ్మాా (తక్కి_న 

విషయము, రెండవ శ్లోకమునందువలెనే) eee 

3 

భికువులా రా! పస్పి కుమారుడు జనించిన వీదప 
బంధుమా రాజునకు గలవ చ్చెను. అకలలో నెవరో “మహో 
రాజా! నీకు బుతోత్ప త్తియెనది. పోయిమూాడుి మన్నటు 

లయను. బంధుమా రాజు విపస్పి కుమారునిగాంచి నాయడు. 
జ్యోతిషమ్మ-ల వీలివించి, యాతని లకు ఇముల బరీత్నీంపండ నెను, 

జ్యో తిమ్మ- లన్నారు. “మహారాజా! సీవ్ర ధన్యుండవు. 
మహానుభాన్సండు నీకు బుతు జన్మించెను. ఏ కులమం దిట్రి 
వాండు జన్మించుట యా వంశముయొక్క._ భాగ్యము. ఈ 
తనికి మహోపురువు లకుణములూ ముప్పది శెండున్నవి. ఈ 
జీవితమునకు రెండే రీతులున్నవి. మూండవది “తేదు. లేడా! 
యితండు గృవాస్గుండై -ధాక్మికుండై జతుస్సము[ ద పర్యంత 
భూమి నేలును. 'రాజ్యమున శాంతిదీపమును నెలార్చును. 
వడురత్నములభో గూడిన జకవ_ర్థియగును, అవి యివి, 
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చ!కహా శ, మణి, శ్రీం గృృసాపతి పరిణాయక రత్న 

వికి శ, _తుమర్షనులై న గుమారు లనేకవుంది గల్లు 

దురు. వారును క[తుల ని నిర్పించి సమ్నుద పరిపెస్టితమైన భూమి 

నేలుదురు, బేదా, యితయ బ్య వజించును. సన్యాసియెన చో 

జగమునం దర్దృతుై సన్యుక్సంబుద్దుండై యవద్యను 

దూరీకరించును. 

మహారాజూ! ముప ప్పది రెండు లతుణము  లేవియో 

వి్నుండు, 1. ఇతండు సు! పతిస్థతపాదుండు. 2. ఇతని యజ 

కాళ్ళలో సవాసారములు నలిగి, నేవి నాభులతో గూండీన 
సరాగకార ప పరిపూర్ణ ములు జ; (కములు గలవు. కీ. ఇతని 

కరచరణములు ద్ర్హ ములు 4, అంగుస్గములు బూడవులు గ. 

"కాలు నేతులు మృదువ్రలు 6. తొడలు సమానములు 7. 

మడిమలు శేంఖములవౌో వ ర్రులములు కి. వారిణి జంఫఘల 

నంటి ఉంఘలు 9. నిలచికొని యేమ్మాతము వంగక యున్న 

పుడే యితని వా _సతలములు జూనువుల స్ప బ్రశ్ంచును. 10, 

ఈతని వ్యస్త్రగుహ్యము గేశాచ్చాదితేము 11. ఇతనిశాంతి 

బంగారువంటిది 12. చర్మము సూత్ముమైనదగుటచే నితని 

యొడలికి ధూళి యంతగా నంటికొనదు. ఇతని రోముకూపము 

లం దోెక్సి“క వెం టుకయే మొలచును. 14. ఇతి శేశథము 

లూర్జాాాగ ములు, నిలములు, సోగ లై నవి, దశీణావ రములు, 

15. అవయవములు సరళములు. ఒడలియొక్క_ యేడు భాగ 

ములు నిండికొనియుండును. 17. ఈ కుమారుని శరీరోర్య్వ 

భాగము సింహముయొక్క_ ముందుభాగమువలె నుండును. 

15. స్కంధములు సంభరితములు. 9, ఇతండు న్య గోఢథ 

సగ 
షె 

న 
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వృతమువలె వ ర్తులాకారుండు. పొడ వెంతయో లా వంశ, 
లాన్రనకుం దగిన పొడన్ర. 20. ఇతని రెండు స్కంధములు 

నొకళశే రీతి వర్తులములు. 2!, ఇతని. నాల్క యు త్రమము, 

22 చిబుకము సింహము చిబుకమువలె నుండును. 2లి. ఇత 

వికి దంతములు నలువది. 24. అవి సరళములు 25. నిరంత 

రములు 26. పాండుళు భములు. 27. ఇతని జిహ్యూ వాడవుగ 

నుండుడు. ౨8. ఇతని కంఠనాదము కలవింకపవ్నీ నాదమువలె 
మనోవారము. 29. కనీవికలు నల్ల నిని 80. ఆన్రయొక 

గను గుడ్డ వలె సీతని కంటిపాప లుండును. శి!. ఈతని కను 

బొమ్మలలో మృదువైన తూలికాతంతువులవ ల దేల్లని లవ 

ములుండును వీల. ఈతసి శిరస్సు యువ్వపాకారమై (అనంగా 
నడుమ గొంచెమె త్తైనదై ) యుండును. 

ర 

బంధథుమా రాజు తనయునికై మూండు పౌసాదములు 

నిర్మించెను. ఒకటి వర్గాశాలము కొకు - వేళొకటి హిమా 

నిసమయమునకు - మూండవది వేసవికొలమునకు. పంచేంది 

యములను సుఖంపంజేయు సమస్త పదార్ధము లీ పాసాదము 

లలోలగలవు. భితువులారా ! వర్హాకాలమున కై గట్టిన 

హర్శ్యమందు విపస్పికుమారు(డు నాల్టు నెలలు గడపును, 
ఆ హర్చ్మ్యమునిండ త్రీ లే. ధనించుచున్న వాద్యములే, 

బుద్ద్టం డామేడ దిగుట వేదు, 

౫ 
భితువులారా! కొన్నినూర్ల సంవత్సరములకు దరు 

వాత విపస్సికమారు(డు సారథితో ననెను, “ఓయీ! శీ 

న న : 

Fa 
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ముగ సన్నద్ధుండవుగమ్ము. సృష్టి సౌందర్యమును జూచుట వ్రై 

యుద్యానవన్ నమునకు( బోేవుదముగాక!. 3 విపస్పికుమూ 

రుండు - రథస్తులడై యుజ్యానవనమునకుం బయసించినాండు. 

(తోవలో నొకం డెదుపుపడెను. వాయ భగ్నుశరీరుండు. 

వెకుదయూక్పులు విడచుచుండెను గతవయస్కు-.య. రోగి. 

శరీరమంతయు వణకుచుండెను. వానిని జూచిన బుద్దుండు 

సారథితో నన్నాడు “ఓయూ! యీతని స్ధితి యేమి? స్తీతని 

శరీరము - వెం[డుకలు నితేరులకువలె శేచే! 

సారథి:- మహారాజా! ఇతండు ముదుసలి. 

వి;- ఓయీ ! ముదుసలియనంగా నేమి! 

సా;- ఇతసి కింక జాలదినములు భూమివె నాయువు 

చేదు. 

వ;- చేనుగూడ నికు యొకనాం డౌెదునాః 

సార:- తప్పక, మహారాజా ! మనమెల్లరము జనా 

ధర్ముల మె. 

వి;- అయినచో నీనా. డుద్యానయా,త జాలింతము. 

తి2గ పోదము రము. 

సార:- మంచిది. 

ఇ్రకువు రంతిపురమునకు మరలి. నాయడు విప పస్పికుమా 

రుని మనస్సు మనస్సులో లేదు. జరాధర్మియైన యీ జన్మ 

ముతో నేమ్మిపయోజనము! అని యాతని యాలోచన, 

బంధుమారాజు సారథిని బివిపించినాండు. రాజడి7గనూ 

“పూారిరువు రుద్యానవనమునకు వెళ్ళలేదా! వనమునందు6 

గసమారుండు సుఖంచనె గదా 
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సా:- మహారాజా ! లేదు. 

రాజు;- వమ? మారు వనమునకు. బోలేడా ! 

సారథి గడచిన వృత్తాంతమును జచప్పైను. వీపస్పి 

కుమారుడు సన్యసించునె మో నది రాజునకు భయమైనది. 

అందుచే నాతండు గుమారుని పం చేర్యదియముల సుఖంపం 

జేయు పదార్థముల నింకను పాచ్చించెను. కుమారు డాసుఖ 

ములు మటగ్ జగ త్తునే మజచినాండు. 

కొన్ని యేండ్లు గడచెను. ఒకనాండు. కువూరుం 

డుద్యానమునకు. (బయాణమైనాండు. అతండు తోవలో నౌక 

రిని చూచెను. వాండు రోగవీడితుండు. తన మలమూూ తము 

లలో. బూరలాడు చుండెను. 'వేరొకరుపట్టుకొననిచే వా పాండు 

నిలువతేడు. ఇతరులే వానికి వ్యన్రుములు దొడుగుట. 

“ఏవిశేమనది * వీనికోన్నులును - కంఠ స్వగమును 

యన్యులవ ల తేవే? 

సారధి:- కుమారా ! యతండు రోగి. 

విః:- రోగియనంగా 1. 

సార = రోగియైనవాం డింతకుము౨దువ లె వరి ౦ప 

లేడు. 

- సారధీ! నేనుగూడ నిటు లౌదునా! 

- కుమారా! మనమందరమును వ్యాధిధర్మ్నులమే. 

విః:- నేటి కుద్యానమువలదు., మరలిపోదముగాక | 

వా రిరు రంతఃపురమునక్రు వచ్చిరి. విపస్పి కుమారు 

నకు దుఃఖమే దుఃఖము. వ్యాధి ధర్మమైన యా జన్మముతోో 

"'సేమిఫలము ! [11 
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సారథినుండి యోవృతాంతమును రా జెజణీంగను. రా 

చెన్న యో సాఖ్యసాధ నములు ' గుమారునికై బెంచినాండు, 

తనయుంకు సన్యాసీ గాగూ కదని నాజుతలయపు. 

అనేక సంవత్సరములు గడచినవి. విపస్పికుమారుC 

డొకనాCం దుద్యానవనమునకు. వయార యేను, దారియె౨ 

దొకపలకి మోసికొని వోంబడుచుండినది. దానివెంట ననేక 

జనులు, కుమారు డడిగాను. “ఓయోా! ఈ పల్లకి కర్భ మేమి?” 

ాంరథి;- కుమారా! దానియందు మృశు(డై న 

యొక. డుస్నాయడు. 

విపస్పి:- మనరభము నాకతకు మళ్ళంపుము. 

సారథి రథమును మళ్ళించెను. విపస్పికుమారుం డా 

ఫవమును జూచినా6కు, 

పస్పి:- గయా | మృతుండ నగా నెమి ? 

సారథి:- కుమారా ! వీ ండిక దలితం కులకు, బందు 

గులకు గన్నడండు. అక్షే పండును వారిని జూడ లేడు. 

విపస్పి:- నసనులహాడ మరణధక్నినెనా 1 నా తలి 

తం్యడులు, బంధువులు, వికినందకి నొకనాడు వదలి వెళ్ళ వల 

సినచేనా * వారుంహాడ నొకనాకు నన్ను జూడ లేకుగడా ! 

సారభి:- అవు నవును,. 

టు జ మును మళ్ళంపుము” వారు వెనుకకువచ్చిరి, 

నాడంతయు, విపస్పికుమారున కిదే యాలోచన. జరా, రోగ, 

మృశ్యువ్రులకు మూలకి ౦ద మైన యో జన్మ మిం తేనా? 

(59) 
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బంధుమారాజున కిది డెలిసెను, అతని కొకకుభయము., 
అందు చే నెబ్లన గుమారుని మజపించుటశె సుఖసాధనముల 
నెచ్చుం వేసినాండు. 

భిశువులారా ! మరికొన్ని వేల వర్షములు గడెను. 
విపస్పికుమూరుండు ధ్యానమునకు దయారియ్యెను. (తోవలో 

నెక బరీ వాజకుం డెదురయ్యెను. ఏపస్పికుమూరుండు సార 

ధితో ననెను. “ఇతండెవ్వరు ! ఇతని శిరోవ్యన్ర్రములు నలు 
గురికంటు వెబుగా యున్న వే ౪” 

సారథి;:- మహారాజకుమారా ! వ్రితండే (బ్మవజితుండు. 

పస్పి:- అనగా (| 

సారథి:- (పష వజితుండనగా 'ధర్మచర్యమంచిది. సమ 
చర్య శుభావవాము. కుశల కియ యు_త్రమము, పుణ్య కియ 
దొడ్డది. యవిహింస కర్తవ్యము. భూతదయ, బెద్దగుణము - 
యో రీతి దలంచునాండు, 

విపస్పి:- ఆ వైపునకు రథము దోలుము. 

సారథి యన్లు యొన ర్చెను. ఆ (ప్మవజితుని విపస్సీ 
కుమారుడు (బశ్నించినాడు. 

విపస్పి:-- అయ్యా ! మో రెవరు? మో శిరోవ్యన్ర్రములు 

లోకావార పరుద్ధముగ నుండుటకు గారణమేమి + 

(షవజితుడు:- మహారాజా ! నేను (బ్యవజితుండను. ' 
నా దృష్టిలో ధర్మ ర్యా, సమ చర్య లు త్రమములు. కుశల : 

(కియాపుణ్య కియలు మంచివని నాతలంపు. అవిపీంసను, వ 
భూ'తానుకంపను నేను | బేమింతును. . 
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వాలచక్క_ని మాట, 

విపస్పి రథమునుండి డిగను. సారథితో నన్నాండు. 
“ఓయీ ! ఈ రథమును తీసికొని నీవింటికి బాము శః 

నేను గేశఖండిన మొనరి కొని నన్యాసినయ్యెదను. కాపూయ 
ముల ధరింతును.” 

సారథి వట్టిరథముతో నంతఃఫురమునకు వచి నాయడు, 
విపస్పికుమవూరుండు సన్యసిం చెను. 

వ్ 

భితువులారా ! విపస్పిబోధిస తుం డేకాంతమున 

యోచింప మొదలు వెక్టైను. ఈ _వపంచస్థితి యాతనికి 

మిగుల దుర్భరముగ గన్నడెను మానవుడు జన్నించును. 

రోగి యగును. మరణించును, చ్యుతుండగును. మరల 
జన్మించును. ఈ చ్మక్రమునుండి వారికి విడుమర లేదు! దీని నెట్టు 
బరిష్క-రించుట? 

భితవులా రా! జరామరణము లెట్టు గలుగుచున్నవని 
వ్పస్పి బోధిసత్తు్యుండు విచారింప మొదలిడెను. ఆతనికి 

బక్ట్రైలాభము గలెగినది, జన్మతో జరామరణ మును 

గలిగానని బుద్దునకుం దో చెను. జన్నకొం గారణ మేమి ? 

భవము. దానికి * ఉపాదానము.  ఉపాదాన మెట్లు 

గలును | తృవ్త్ల తొ, తృవ్ష వేదనతో జస్మంచును. 

వేదనకు. స్పర్శ కారణము. స్పర్శ వడాయతనములతోం 
బుట్టును. నామరూపములు వడాయతన కారణము. నావు 

పములు విజ్ఞానముతో జసించును, ఈ .కారణపరంసరను 
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బాధిసత్తుుండు (గమముగా చిబణుిం7గను. అన స్తదా 

జరామరణములు శేవు. భవముశేనిడి జన్మలేదు... 

విజ్ఞానము లేని ది- నామరూపములుబేవు. ఈ యను! కమమున 

గూడ బుద్ధునకు దెలిసెను. ఈ జ్ఞానముతో నాతని మనస్సు 
నందు ధర్శచత్షును -వెలిగాను. ధర్జజ్ఞానముం గలిగావు! 

(జ్ఞ విద్యాలోకము లుత్సన్నము లయ్యెను. 

౬ 

భికువులారా! సమ్యుక్సంబుద్భుం డై (డైన విపస్పి భగవం 

తుని మనస్సునందు- ధర్మోప బెక మొనర్చ నిచ్చగల్లీనది. 

“కాని యెవరికి బోధించుట? ఈ జ్ఞానము గంభీరము. దుర్గ 

ర్భము, కష్టపడనిది, 'దెలియనిది. శాంతము; తర్కాతిగము; 

విపుణము; పండితుల కే మటు నర్హ్శమైనది. ఇట్టి ధర్మ 

మును నేను సాధించితిని. కాని యా లోకము సుఖములంచే 

ముసిగ్ యున్నది, ఇట్టి వారికిం గారణ పరంపర పతీత్య 

సముత్చొాదము సులభముగ నర్ధమగునా సర్యసంన్కా-ర 

శమనము, సరో(పాధి, త్యాగము, తృషాతుయము, ఏర క్తి 

నిరోధము, నిర్యాణము వీరికి గలలోనివా ర్ల. నేను ధర్మ 

ముపచేకింతునే యనుము. వారి కర్భముగాకున్న చో నాకది 

యొక నపీన వేదన, యేర్చుడును గదా?” యని యాలో 

చిం చెను. 

భితుక్రులారా ! ఇంతకు ముం దెన్నండును స్ఫురింపని, 

యొక గాధ, బుర్ధున కాసమయమున మనస్సున భాసించెను.. 

దాసి” యర్ధ మెడి, 7 

న. Se ra . ” RIT re wie చ న. 
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(నే సీజ్ఞానము నెంతో వయానపడి సాధించితిని, దీని 

నితరులకు. జెప్పవచ్చునా & ఈ జనులు రాగబ్వేష భరి 
తులు. వరికి నా ధర మర్థమగునా / అర్థముగాదు.” 

“నాధర్శ మేటి శెదురీతవంటిది. నిపుణగంభీకము. 
దుర్షర్శము. కామూాస క్రులై-యంధకార బంధితులె న వీరి కా 

వెల్లు గనరాదు. ” 

భితువులారా! యి ట్లూహించిన విషస్సిభగ వంతుండు 
ధర్మోప దేశమువై పు మనస్సును మరలింపక యేకాంతవాస 
మున రమింపం దొడంగెను. |బవ్మచేవున కీ విచారము దెలిసి 
నది. అతండు దనవమునసులో 'నోహో! జగత్తు నాశనమగు 
చున్నది. సమ్యుకృ్పంబుద్ధు.డై న విపస్పిభగవంతుండు దన 

ధర్మము సతకులకు బోధింపక యెకాంత వాసావిష్టుండగు 

చున్నాడిసి దలంచెను, 

భికువులారా! యొకానొక మనుష్యుడు - ముడిచిన 

యంయములు దాచినట్టు - దాచిన యవయవములు ముడిచి 

న్నట్టు- రెప్పపాటులో (బ్రహ్మ విషస్సీభగవంతుని కడకు 

వచ్చినాండు. మహా బహ దనయుపన(స్త్రృము నొకభుజముమై 

చేసికొని -_ నేలవై మోకరిల్లి - చేతులు జోడించి బుద్దునితో 

ననెను. “సామా! తమరు ధరోపచేశమొనర్చనిది జగతికి 
మోతము లేదు. (పభూ! లోకమునం దందరును గామా-స క్తు లే 

గాదు. అందరి గన్నులును - ధూళీధూసరితముతే గాను. 
సరియైన ధరో శ్రవ దేశములేక యెందరో జెడిపోవ్రచున్నారు. 

మో యుపబేశములచేం గొందజు జాగు పడుదురు.” 
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విపస్పి భగవంతుండు దన నిశ్చయమును మూండ 

సారు లటింగిం చెను. (బహ్మా వమూండుసారులు బారి ౦చెను, 

అపుడు భగవంతుడు (బ్రహ్మ నను గపాం చెను. బుద్ధు(డు 

జ్ఞానచక్షువును దెజచి లోకమును బారజూచెను. ఓహో! 

లోకమునం౦బెన్ని పోకడలు. కొంది నే తములు సంపూర్ణ. 

ధూళీభరితములు. కొందజీ కన్నులలో బేశము మామే 

ధూళి యంటియున్నది. కొందణు తీశ్లై౧| దియులు. మటి 

కొండి యిం డియములు మృదువులు. కొండ టికి బరలోక 

మన్న భయము, వుజకొంపజీ కా వెజపుసున్న. కొందబు 

మృదుబోధచేతశే జక్కాంబడుదుగు, మజికొందటజొ త్తి చప్పి 

ననేగాని - మరలనివారు. బుద్ధుం డిట్లనుకొ నెను. “ఈ జగ శై 
యొక సరస్సు. దీనియం దనేకములు శతప్యతములు విరిసి 

యున్నవి, కొన్నినీటిలోనే మువిగాను. కొన్ని నీటిమట్టమున నే 

యున్నవి. మజికొన్ని నిట్వై నిలిచి తలల త్తియున్నవి. కాని 

యాపుష్పములకు నీరమంటనే లేదు, మణీ - యిట్టి-వొ-నేను 

ధరో శ్రపబేశ మేల సేయరాదు! 

బుద్ధుని యాలోచన (బ్రహ్మ కర్ణమైనది. అతడు 

గొన్నిగాధలలో వివస్సిబుద్ధుని గార్యమున కై -_బేరేపిం చెను. 
ఆగాధలయర్ల మిది, “ఆన్న త పర్వత నీఖరమువై నిలచి [కింద 

నున్న లోకమును జూచుచున్న మచుమ్యునివ ల - నోయీా! 

సుమేధా! సీవు ధన్మమయ్మపాసాదమువై నిలచికొన్నావు. 

వోకరహీతుండ వైనావు. కొంచెము దయదలంచి జన్మజ రా 

ఫీడితులై న మనుష్యుల వై పుజూడుము !” 
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పీరా! లెమ్ము. నీవు సంగామమున 7లిచితిపి, 
బుణముకు డె న సా వాహుండవు, అందుకే జగమున సంచ 
రింపుము. 

భగవన్! ధర్మోప దేశ మొనక్పుము. నీ యుప దేశము 
నర్థము జేసిగౌను వారున్నారు, 

భికువులారా | సమ్యక్పంబుద్దుం డిట్టు బదులు పలి 
వెను. “ఎవరి కొజుకు నిర్వాణ ద్యాసీము దెరచి కొన్నదో._ 
యెవరికి విననిచ్చ గలదో - వారు నా ధర్మమును విందుకు 
గాక ! భావమున ధరింతుతు గాక! కీయీ |! (బవ్నాచేవా | 
లోకమునం దుష దవము గలుగునేమో యని శే నింతవరకు 
నా ధర్మమును బోధింప తేదు.” 

భితువులారా ! విపస్ప్సభగ వంతుడు ధర్మో ఎప బేళ 
మొన రునసి, (పతీన సాను, (బవ్మా బుద్ధుసకు నమస్క_ 
రించి (పదతీణించి, తన లోకమునకు వెళ్ళినోండు. 

ఈ యేడుఖండములలో మూండవ ఖండము ముందుగ 
[వాయంబడిన ట్లున్నది. ఎందుకనగా నా భాగము (తివిటక 
ములలోం గూడ జాల (పాచీనమైన సు త్తనిపాత [గ్రంథము 
లోని నేల సుత్తమం దగుపకుచున్నది. ఈ సు_త్తమే, 
మజ్జి మ నికాయముూ నందు, (సంఖ్య! 9 బ్ర) గూడం గలదు, 
చానికి ముందటిడై న సబహోయుసు త్త త మందును వ్ఘ్ 
నికాయములోని, యంబట్ట సుత్త్రముననుం గూడ దీని వివ 
యము గలను. బుద్ధ కాలీనుై న | బాహ్మణు లీముప్పది 

రెండు లక్షణములోను జాల గొప్పగ నెంచుచుండికి. ఈ 
చివ్నాము లన్నియు బుద్ధుని శరీఠమం దుండెనని _ యాతని 
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గొప్పతనమును జూప్లు! ఉక యీ సుత్తము రచింప బడినది. 

దీని రచన బుద్దుని యనంతర మొకటి "రెండు శతాబ్దము 
లలో జరిగి యుండును. తరువాత నవి ముహాపడాన సు త్తము 

లోని కెక్కెను. గాతమ బాధెస తుండు బుద్దుండై న దు 

వాతనే విపు లాతని శరీర లతణముల బకరీవ్నీంచిర. కాని 

యా సు త్రమందు వ్పస్పి కుమారుని శరీర లతణముల 

నాతడు బుట్టిన వెంటనే బరీవీంచిన ట్లున్నడి. దీనితో, 
నవక తవకలు గలిగను. ఆఅపుండే బుట్టిన శిశున్రునకు నలుబది 
దంతము లుండునా 1 ఇక నవి సరళములై యుండె ననుటయు 
వన్స్ విపూణమే. అవి - యవిగశములై యుండె ననుటయు 
గల్లలలో కల్ల. ఆ దంతములు శూ భములట ' ఇది యంతయు 
నేల విడిచిన సాము ఈ నాల్తు లశ్ణము లాతని కెక్కడ 
నుండి వచ్చును! ఈ సుత్తము రచించిన వా ఉమా త్ర 
మెందు కూహింపబేదో | 

ఇందులో సివ్వంబడిన రండవఖండమునగాూాడ మొదటి 
దానికి తరువాత రచింపంబడ్డ బే, ఆ స్వాభావిక నియమము 
లన్ని యు - మజ్జి మనికాయ మండలి - అచ్చరియ, అద్భుత, 
ధమ్మాసుత్త త్రమున (సంఖ్య 123) ) వచ్చును బోధిస త్తని మహ 

తము | బకటించుటకే యివి రచింపంబడెను. ఏనిలో బోధి 

సత్త్యనితల్లి నిలిచియే _బైసవించుటయు - నేడవదినమే మర 

ణించుటయు నీరెండును సత్యము లే. తక్కినవన్నియు గవి 
కల్పనలు. వడవఖండము, ద్యితీయఖండమునకు గం చెము 

ముందో వెనుకొలనో రచింపం బడినది. ఈ భాగము మజ్జి మ 
నికాయ మందలి అరియపరియీసన సు త్రమున నున్న ది. 
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నిడానవగ్గ సంయుత్తములోను (గ-1) గలదు. మహాోవగ్గము 
యొక్క_ మొదట గూడ నున్నది. (బ్రహ్మ _ార్థెంచుట చే, 

బుద్ధుండు ధర్నోపేశమున కారంభించెనని, చెలుపుటచే యీ 

ఖండము రచింపంబడెను. మ్యైతి, కరుణ, ముదితము, ఉ పేక 

యనెండు నాలు గుడా త్రములై న మనోవృ త్తుల [గహాంచి, 

యా రూపకాలంకార మల్ల ంబడినట్టు, నాయూహ- ఈ విష 

యమును నేను . “బుద్ధధర్మము - మవయు - సంఘము” 

య నెంకు నా గంథమందు మొదటిలో ఏపులముగ జర్పించితిని, 

నాల్లవఖండము మూండు [పానాదములకు సంబంధించి 

నది. దీని యుల్లిఖ మంగు త్తర నికాయములోని, తికనిపాత 

మందు (సు॥ కి9) గలదు. మృజ్ఞిమని కాయములోని మాగంది 

యసు త్రమునను (సంఖ్య, 75) నున్నది.  మొదటిదానిలో 

బుద్దుడు దం[డిగ్భుహమునం దున్నషప్తుండే - యాతని కొజుకు 

మూడు పాసాదములు నిర్మింపబడనబ్లుం గలదు. రెండవ 

డానిలో దరుణవయస్పులో మూడు మేడలు బుజ్గున కున్న 

ట్లున్నది. తం్యడివృ తాంతములేదు. ఎవరువానిని గట్టించిరో! 

వజ్జి రాజులవ లె శాక్యులు సంపన్నులుగారు. వజ్జి రాజకుమా 

రులుంగూడ నింతటి సుఖము లనుభవించినల్డు ఆధారములు 

లేవు. అంతేగాక వారెంతో సరళమైన జీవితము సాగించి 
నట్లు, గాధలుగలవు. వాగు సుఖలిప్తు లుగారు. ఈ వృత్తాం 

తము * సమ్మ సంయు త్తమంిదు (వగ్గ్ష-1-సు॥ ల) వచ్చును. 

బుద్దభగ వాను? డనెను. “భితువులారా! ఈ లిచ్చవీజనులు 

సామాన్యములై న క శ్తులమంచముల పై 'నిదించుచున్న్నారు, 

ఉత్సాహదిస్హల జాగ _్తగా సైనికసన్నావాము లొనదర్హురు, 

(60) 
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అందుచే మాగధుండై న యజాతశ్యతుండు వాని జయింప 

లేదు. కాని చాగరాగ వీరు సుకుమారులై, పోదురు. వారి 

కాలు-సేశులు కోములము లగును, హంసతూలికా తల్పము 

లందు ని; దింతురు. అపు డజాతశ, తుండు ప్ర్పని గెల్వగ లడు.” 

వజ్జిరాజ్యములోని గ ఇ రాజు లానాడు సంపన్నులు, 

వానే యిట్లు బతుకు చున్న ప్పుడు, వారిక న్న నెంతయో 

తక్కు_వయెన శాక్యులు, దొడ్ల హర్మ్మ్య్యములను నిర్మించికొని 

రనుట - యసంభవము. శుజ్ఞాధనుండే స్వయముగ, సేద్య 
మొనర్చుచుండె నంటిమిగ దా అట్టవాండు దనకుమారునకు 

మూడు మేడలు గట్టింపంజాలునా ? ఈ కల్పన యంతయు 

నెవ్యండొ సృష్టించి, బుద్ధ చర్మితలోని శెక్కి_ంచెను. ఇది 

మహాపడాన సు "నమునుండో బుద్ధుని చరి తలా ని శకెక్క_నో; 

"లేక యెవండెని భాన్రకు(డు దీర్చనో నిర్ణయించుట గష్ట్రము. 

విని యొసగబడ్స యాజఅవఖండమును = నిదానవగ్ద 

సంయు త్తలోని, నాలుగునుండ్ యాటువర కున్న సుత్తము 

లును మక్కి క మక్కి. గా నొకటిగా నున్నవి. ఏసినిబట్టి మహో 

పడాన ను త్రమునుండి యే యివి యితేరములలోనికి (బవేశించ 
ననుట స్పష్టము నౌతమునకు ముం దార్యురు బుద్ధులుండిరి 

గడా! వారికి _పతీద్య సముతాద, కారణపరంపర “స్ఫుకించి 

నది, అశు బుద్దు నకుణూడ బోేధిస త్సుుండుగ నున్న ప్పుదే, 

యా కానణ పరీంపర స్ఫురిం చెను. ఇట్లు నిదాననగ్గను త్రము 

లోని, పదవసను త్తమున పర్టి తము, కాని మహాోవగ్గ మందు 

a 
బుద్దు(డై న తగువాతనె యో కారణవర్లము స్ఫురించి నట్లు 

గలదు. ఈ | పతీకం సముతొాదము బుదుని పరినిరాంణము అలి ఎ బుద్ధుని సి స్ో 
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నకు బిదప యొకటి రెండు శ తాబ్బములలో రచితమై యుం 

డును. తరువాత యాతని గొప్పతనమును జూటుట్నకై పూర్వ 

బుద్ధుల చరి తలోనికిలహాూడ నిది యొక్కింపంబడి యుండును. 

రానురాను బుద్ధ చర్మితలోనికిలహూడ నిది తలదూర్చినది. దీని 
పరిణామ మేమెనది? సరళ మైన యార్యసత్యముల పభావము 

విని మజుంగున మజంలిపోయినది. శీప్రమెన యా కారణ 

పరంపర (పముఖముగ నిలచినది. 

ఐదవఖండ ముద్యానయా త, (తిపిీటక నాజయవమందు 

గ "తమబుద్ధుని చర్షితలో సీఘట్టము 'బేనేలేదు. లలిత విస్త 

రము, బుద్ధ చర్మి తము, జాతకని దానకధ__ఏీనిలోనికి యిది 

యెట్లో |పవేశించినది. నిదానకథయొక్క_ గడపట, “తతో 
బోధిసతో సారథిం _ సమ గోనామ వసో పుకిసప్కో చేసా, 
విస్స నయధా, అక్టే సంతి మహాపడానే  ఆగతనయెన 

పుచ్చి క్యా” అని యున్నది. దీనినిబట్టి యా సర్వ గంథగ ర 

లును నీ వృతాంతమును, మహాపడాన సు_త్తమునుండి 

(గహించిరనుట, చేట తెల్లము. 

మొదటిఖండమందుం చెప్పబడినట్లు, గతేనుబుద్ధుని 

యగ శావకులు, మొదలై నవారిచెగులు _ ఈ సు త్రము 

యొక్క. _పస్తావనలో నివ్యంబడినవి. గ "తమబుద్ధుండు య (తి 

యు(డగుటచే నాతని తం, | ఉయొక్క- రాజభానీ కపిలవస్తు 

వగునని దానిలో. జెప్పబడెను. ఇంలేగాక బుద్ధుడు గౌతమ 
గో తజుండనియుం గలదు, వీనికి సంబంధించిన చర్చనంతయు 
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మనము నాల్లవ పక్ కరణమునచే గాపించితిమి. శుద్భొదన 

శాక్యుని యూరు పిలవ స్తువు గానే కాదు. శాక్య లాదిత్య 

గోతులు, కాని ఇాక్ష్యు అను పేరిట నే వాగు (బసిద్బులెనారు. 

అందు కే బొద్దభికువులకు 'శాక్యపు తీయ| శమణులిను చేరు 

బచారములోసనికి వచ్చెను. బుద్ధుండు గాతమగో| తజుండే 

మైనచో, వారికి గౌతమిక్మశమణులని నామధేయ మేర్చడి 

యు౦డెడిది. 
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వజ్జియొక్క యభ్యున్నతిరై యేడు నియమములు 

బుద్ధుండు రాజగ్బ్భువాముకడ గృద్గకూటమందుండెను, 
అపు. డజాతశ తుండు వజ్జిని జయించునూహాలో నుండెను. 

ఈ విషయమున భగవానుని యభి పాయ మెట్టివో, గనునొన 
వలెనని యాతని యాశ, అందుకై యాతంకు “వస్ప కారి 
_బౌహ్మణుని భగ వానునికడ కంచెను. ఆ యమాత్యు (డు 

భగవంతుని కజాతశ। తుని నిశృయమెరెంగించినాండు. అప్పు 
డానందుండు బుద్దునితోండవే యుండెను. అతండాతసికి గాలి 

వీసరుచున్నా.ండు. భగవంతుం డానందుని చై పునకుం దిరిగి 
“అఆనంచా! వజ్జి "దేశము పలువూరొకచవోటం జేరుననియు, 
సభ లేర్చాటుం జేసికొను ననియు, నీను విన్నది నిజమేనా? 
యన్నాాండు, 

అఆనందుండు:- భదంతా! నిజమే. వజ్జి దేశము, మాటి 
మాటికిని సభలు గూర్చ్చిక్ "నుచున్నది. శాక్య రాజు లందరు 
నొకచోటం జేరుదురు. ఈ మాట నిజమే. 

బుద్దుండు:- నజ్జి దేశము సమ గముగ నేక| తజేరుటయుు, 
సమ్మ గమముగ లేచుటయు, సమ్మ ్గగమముగం చమ కార్య 
కేలా పములు దీర్చికొనుటయు. నిజమేనా ? 

ఆనందుండు:- భగవన్ ! అశ్లే నేను వింటిని. 

బుద్ధుడు; - లొ మొనర్న్చికొనని నియమము నొనర్చి 

కొొంటిమని, వజ దేశ మనుకొనుట అేదుగదా ! వర్పరచికొన్న 
నియమములను భంగపణజచుట లేదుగ దా ! వజ్జదేశ మింతక్షు 
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ముం చేర్పరచికొన్న చట్టములను బట్టియే నేటికిని వర్తించు 

చున్నదా 

అనందు.డు:- అవును భదంతా 1? నిజమే. వారు లేని 

నియమ మున్న దనరు. ఉన్నదానిని గాదనరు. ఇట్లు నేను 
వింటిని. 

బుద్ధుండు:- వృద్ధులైన రాజ్యతం తజ్జులను వారు 
గారవింతురా 1?! వాని యుపబేశముల సక రింతు'రా ? 

అఆనందుండు:- భగవన్ ___ గారవింతురు. సక 
రింతురు, 

బుద్ధుడు :- తము రాజ్యము నందలి క న్యలనుగాని, 
గృహాణులనుగాని వారు బలాత్క_రించుట అేదుగడా? 

ఆనందు.ండు:- లేదు. వజ్జిరాజ్యుమున త్రీలైై బలా 

"త్కారము లేదు. 

బుద్ధుండు:- వజ నగరమునందును, నగరము బయట 
నున్న దేవస్థలములను, నారు సరిగ విచారించికొందురా ? 

ఆనందు(డు:- విచారించికొందురు. 

బుద్ధుండు:- తవు రాజ్యమునందు. దిరుగుచున్న 
యరగ్గతులు సుఖము జీవింపవలెనని, వారికిందగిన వ్యవస్థ 
నొనరింతురాః తమ రాజ్యమున (పవేళింపని యర్షతుల 
నాహ్వానింతురా (| అర్హతల. కెన్నండునుు డాపముగలి 
గించుట లేదుగడా |! 

అనందుండు :- లేదు. అర్షతు లేవైన నొప్పి పడుదు 
చశేమో యని నజ్జి "దేశము -.వారి యెడల వాలం జూగరూక 
తతో వర్తించునని నేను వింటిని. 
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అపుడు. బుద్ధుండు ముం ్రియైన వస్పశారునితో 
నన్నాడు. “ఓయీ |! _బావ్మాణా! ఒకా నొకప్పుడు నేను 

వె శాలియం దుంటిని. అసం డీ నియమములను, వజ దేశ 

స్గుల కుపచేశించితిని. ఎంతవరకు వారీ నియమము “నున 

రింతురో, యంతవరకు వారి కభ్యున్న తియె తప్ప యవనతి 

తేదు, ” 

వస్సకారుం డనెను. ోగాతమా! ఈ యేడునియ 

మములలో నొక దానిని నిజముగ ననుసించినచో, నే చేశ 

మైనను బాగుపడును. దీన సంచేహము లేదు. వజ్జి "దేశ మో 

యేడునియమములం బాలించు చున్న ప్పుడు దాని కవనతి 
యెట్లు గల్టును ( 

ఏడు నియమములపై టీక 

మై జెప్పిన యేడు నియమములవై బుద్ధభూో పాచార్య 
కృత మైన యట్టకథా రూపమగు టీక యున్నది. అది యీ 

(కిందిది. 

1. మాటి మాటి కొక చోట చేరుట = సకాలమున 

నొకచోట చేరుదురు. ఉవపేత సేయక చేరుదురు. “నేను 
పోకున్న నేమి*+ి యను భావ 'మెవ్వరికి నుండదు. ఇ ట్లందరు 

నొకచోట చజేరకున్నచో, నన్నికడల జరగు సమాణారములు 

సభకు దెలియవు కదా! ఈ పల్లెలో నీ విషయము జరిగినది. 

ఈ నగరమున నిది జరగను. ఈవాలెమేరలో నీ వివాదము 

నడచినడి. ఇచ్చుట చొంగతన మయ్యెను--యి త్యాదు 

లనేక విషయము లందరు దప్పక నొకచోట చేరినపుండే 

గడ్డకు వచ్చును... రాజ్య కర్తలు జ్యాగ_త్తగ నున్నారని 
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దొంగలు గూడ జడీయుదును. అట్లు 'శేకున్నచో6 జోకులు 

(బబలుదురు. ఇది రాజ్యమున కవనతి. అంద రొకచోట శేరి 
యచ్చోట నేమి జకుగుచున్నదీ జెలిసిళొన్న చో, వెంటనే 

సై న్యమును బంపి యా కలంతల నణ6ప వచ్చును. చోరులు 

గుంపులు జేరకు. భయభీతులై బరు వెత్తుకురు.. ఇట్లు రాజ్య 
మున కున్నపి దక్కును. 

2. సమ్మగముగ నొకచోట చేకుట, యిత్యాదులు:- 
“చేడు నాకు బని యున్నది - ఈనాడు మా యింట వివా 
హము' యను నడ్డు మాటలతో నొక్కౌక్కడు సభకు రాకు 
న్నచో, నిక సభ యెట్లు జరగును 1 వజ్జి రాజు లట్లు సేయుట 
లేదు, వీమైనను వారంద రొకచోటం చేశెడువారు.. చేరిన 
వారు సభాంతము వరకును లేవరు. అందరును గూర్సుండి, 
యన్ని విషయములను, సమ్మాగముగ వినుట వారి విధి. 
అందరు సమ (ముగ నుండి యన్ని విషయము లవగత 
మొసర్చి కొన్నచో, చేచేని యొక రాజునకు, =బని పడిన 
వెంటనే, దక్కినవారు సాయ మొనర్చ్పం బోదురు. తమ 
రాజ్యమం దెవశేని, యతిథులు (గొ_త్త౫ నే తెంచిన వారి 
కాదర సతొాా_రము తలేమరుపాటు తేక నడపీంతును. 

రీ. చేయని నియమము చేసితి మనరు - యిత్యాదులు :- 
అనగా కొత్త చట్టమును (బ వెశ వెట్టి, పూర్వ వ్యవస్థను 
చాడుచేయరని యర్థము. చేసికొన్న నియమము నుల్లం 
ఘీరిపరు. దాని ననుసరించి నడతురు. అనగా దొంగయని 
యెవడై నను నిర్హయింపం బడినప్పుడు, వానికి వెంటనే నక 

వేయు. సరిగ వివారించియే శిక్ష విధింతుకు. అట్లు సేయ 
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కున్న చో జనులలో నుప దవము గలుగును. అతృప్తులైన 

జనులు సరిహద్దుల చేర, దోపిడు లారంఫింతురు. దుర్భార్లుల 

గుంపులు బయలు డేను. రాజ్యమువై దాడిసేతురు. ఇది 
రాజ్యమున కవనతి, చట్టము ననుసరించి, రాజ్యము జరగి 

నచో పన్నులు సులభముగ వసూలగును. భాండాగారము 

సిండును, పైన్యబల మేర్చుడును. 

వజ్జి దేశము చట్టము యిట్టిది. దొంగతన మొనర్చిన 
వానిని బట్టుకొని వత్తురు. వానిని వెంటనే వజ్జ రాజు నికీ ం 
పండు. వినిశ బయ మహామాత్య్వుల కొొప్పగించును. వా రనేక 
విధముల వానిని పిచాగింతుకు. వాని వృత్తాంతము నంతయు 

రహస్యముగ గనుగొందురు. దొంగ గాకున్నచో వానిని 
వదలుదురు. దొంగ యైనచో వ్యావహారికుల కొప్పగింతురు. 
నారును నళ్లే విచారించి దొంగ యని దోపకున్నచో, వద 
లుదురు. తోచినచో నంతంకారికు లనెకు నధికారుల కప్ప 
గింతురు. వారుం గూడ విచారింతురు, దొంగయనంి దోపకు 

న్నచో, వదలి పెట్టు నధి కారమును వారికిని నున్నది. చోరుం 

డనియే నిర్ణ యమైనచో, వాని నష్టకులికుల కొప్పింతుకు. 

వారును ముందటి వలెనే విచారించి చోరుండని చేలిన నువ 

'రాజున కప్పగింతురు. ఆ యుపరాజు రాజున కొప్పగించును,. 
వాండు దొంగ గాకున్నచో, రాజు వదలును. చోరుం్లే 

యయిన-వో రాజు “వవేణి పుస్తకము నధికారులచేం జది 
వించి డాని నిర్ల్హ యము పకారము శిక్ష విధించును, వు 

రాజుల నియమము లన్నియు నింత ధర్మ దతమెనవే. 

(61) 
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4. వృద్ధ లెన రాజ్య తం| తేజ్జులను గారవించి వారి యఛి 

[(పాయముల గహింపకున్న చో, రాజ్య మవనత మగును. 

సమయము. వచ్చిన నపుఃం డంతయు 'బెడ్డవారి సలహాలు గ కొ 

న్నచో, రాజ్యము. సుఖంచును. 

5, కన్యలు గాని, గృహిణులు గాని, ఆను బలాత్క 

రించి నచో రాజ్యమందలి జను లసంతుమ్హు లగుదురు. మే మూ 

నిశోవ్రును జిన్నునాటి నుండి బెంచితిమి. బుద్ద చేసితివి. నేడు 

విడు. బలాత్క_రంచుకొోెని పోవు చున్నాడు. ఇది యెంత 

ఘోరము !! ఈ భావము హృదయములలో. బడిన జనులు 

సరిహద్దులకు వెళ్ళి వోవిడీగాం (డగుదురు. లేక దోపిడి 

గాండ గుంపులో6 చేరుదురు. రాజ్యము.వై శకెత్తుదురు. 

త్రీ జాతిని నిర్పంధింపకున్న చో, రాజపుగువులు వారి 

మూనము రశీంచినచో, లోకము నిశ్చింతగ నుండును. 

౩ార్యతత్పర్యమె యుండును, రాజ్య మభ్యున్నతి నందును, 

6. దెవస్థానములను సరిగ విచారించి కొను చున్న చో, 
"జీవతలు రాజ్యమును రత్నేంతును. 

7. అర్హతులకు నేవిధమగు దాపమును - గలిగింపక వారిని 

దప్పక్ విచారెంపన లను, అనగా వాదికి నివాససానము 

'లేర్చాటు సేయవలను. వాది యూ శమములందున న్న మృగము 

లను వేటాడరాదు. వారి సరస్సులలోని చేపల బట్ట రాదు, 

ఈ విషయమున జాగర్త తగ వ _రింపవ లెను. 

అట్రకభలో వజ చేశముయొక్క_ చట్టములవై గాం 

చెము వి ప్రత మైన టీక యున్న డి. దొంగ దొరకినచో వానివి 
[గ్రమముగ, వినిశ్చేయ, మహామాత్య, వ్యావహోరె, కాంతః 
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"కారి కాష్ట్ర కులిక్క సేనాప త్యుపరాజ, రాజులు విచారిం 

చెడునారు. అష్ట కులికు లనగా నటి *జూది వంటి వారేమో! 

వతరాధికారుల వివరము లెట్టివో మనకు డెలియదు. రా 

జనగా గణ రాజుల యధ్యమీండు. ఆతం డెన్నివర్ల్ష ములు రాజుగ 

లేక యధ్యతుండుగ నుండెడివాండో స్పష్టముగ దెలియదు. 

వజ్జి చేశమందలి చట్లములు (వాయబడిన పుస్త సక మొకటి 

యుండి యుండును. అది సంపూ ర్తిగ నశించినది. ఇదెచాల 

దుఃఖకర విషయము. (గీకులు దమ పూర్వుల న్యాయ ౪౯” స్త్ర 

ముల నక్ష నిలివికొన్నారు. మనము వానిని నష్టము. బేసి 

కొంటిమి. ఊలవె బలత్కౌా_నము జరుపకుంకుటకె వజ 

దేశము చాల జ్యాగ్త్త గైకొన్నది. ఇది గొప్పవిషయము. 

కాని, (గ మముగ, గణరాజులు లోలుపుతెరి పేద 

వారైన లము వారి దుర్మార్లములు సా7గను. అందుకే. 
వె 

లోకు "లేక్ సతాక రాజ్యములను | . చేమంప6 దొడలిరి, ఎందు 

కనంగా, మహారాజుల దుర్చార్టము ముఖ్య పట్టణముల పడి 

సరములే (బాకును, అంతకుమించివోదు. కాని యీ గణ 

రాజు లూరి కొక్కరు. అందుకె యేయూరియం దేచక్క-ని 

చియు మానము బదుకలేదు. 

కక సాగి యీరాజు లవ్య వస్థితులుగ మూారిన-నో - నిక 

పరిస్థితులు జక్క_-ంబడవు. వారిలో 'సంథిభేద మొనర్వుట సుల 

భము. వజ్జిగ ఇరాజులలో _వస్పశకార _బాహ్మణుండు సంధిభేద 

మొన ర్భృను. దానితో నజాతశ, _్రును వజ్జిని జయించినాండు. 

వజ్జిగ ణ రాజ్యము నష్టమైన దే మొదలు-మల్లుల గణ రాజ్యము 

గూడ నవనతికి చారిదీన సెను, ఇట్లు (బాచీన గణశాజ్యములు 
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నళించినవి. ఇట్టి సంఘటనల గుతించిన వర్ణ నము బౌద్ద 

వాజబ్బయమునగూడ దొజకుట జాలకొలంది. 

బె "ద్దసంఫు మొకచోటం జేరి - సంఘకృత్యము విచా 

రించుకొొను చుండెనని వినయవిటక మనును. ఇది వజ్జి రాజ్యము 

నుండి నేర్చికొన్న నియమమే. భితుసంఘములోని యీ పరి 
పాటిని బట్టి వజ్జిరాజులసభ  లెట్టుండెడివో మన మూహింప 
వచ్చును, 



మూ6డవపరిశిష్టుము 

ఆళోకుని భా(బూశి లా లేఖము _ 

దానిలో జె సృబడిన సు సుత్తము 

భ్నాబూ  జయపుర సంస్థానములో నిది. అది యొక్ 

యడపిలోనున్నుది. అక్కడి భికుసంఘ మశోకునకు నం చేశ 

మంవెను. ఆ సందేశమును రాజుచడివి - డానినొక శిలవై 

బెక్కం చెను. ఇట్టిసం బేశము లకోకుంయు మూటిమాటికిని బంకి 

యుండును. వానిలో గొ ప్పవని తోచినవి యతండే శిలలవై 
లేక శిలా_స్తంభములనై జెక్కించియుండును. ఈ శిలా తేఖము 

బ్బ నిశేశింపంబడిన సూ తములు మగధ దేశమునందలి 
QQ. 

బౌద్ధులు మననము సేయవకె నసి యాతని యభీ| పాయము. ఈ 

విధమగు నాజ్ఞ మగధ దేశస్థుల కాతండు శిలా జేఖమున గాని - 

మాఖకముగ గాని యొసంగియుండును. ఆ యాజ్ఞమా తము 

జెక్కి_౦పంబడ లేదు. దాని కవసరములేదని యాతని యూహ. 

ఎందుకనగా - దముసమోపమందున్న భితుసంఘము తేమేమి 

జదువుచుందు రని - మెట్లు వర్తించుచుందు రని పరస్పరము 

విచారించికొనుట యా కాలములో వాడుక. ఈవిషయమున కై 

గాందటు రాజపుుమషమల నక కోకుండే నియోగించి యుండెను. 

కాని రాజస్థానములవంటి దూర పదేశములనుండి వర్తమాన 

ములు వచ్చుట కాలస్య్యమయ్యెను. అందుచే నచట న్ నొక 

శిలా లేఖముండిన బాగుండు నని యళోకుండు దలంచి యుం 

డును. ఆ శిలా లేఖముయొక్క_ భాపాంతర మిది-- 
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భా(బూశిలా లేఖముయొక- భాషాంతరము 

(వీయదర్శి ముగధర5=జు సంఘము నఖినందించి డాని 

స్వాస్థ్య సుఖని వాసములను విచారించు చున్నాడు. “మహాోత్తు 

లారా ! మాకును - నాకును బుద్ధధ ర్మమునందును- సంఘమం 

'దెంత యాదరమున్నదో యది _వసిద్ద మే. బుద్దభి గవానుని 

వచనము లన్నియు శికోధార్యములే, "కాని - పీసిలో గొన్ని 

టిని మాతమే యెందుల కుర్రెఖంచితిని ? విని నైనను మన 

నముసేసిన బాద్గభర్నము జిరస్థాయి యగునను నూవాచేత శే. 

ధర్శ పర్యాయము లివి. (1) ) పవనయసముక సే, (2) అలియవ 

సాన్సె (5) 'అనాగతభయాశే, (4) మునిగాథ, (5) మోనేయ 

సూతే, (6) ఉపతిసపసినే- యెనెకు ను త్రములు. రాహులున 
కుపచేశించిన యసః విభమణ సిరసనముగూడ బై వానిలో? 

జేరిన దే. ఈ సు త్రములను భికుణి - భికువులు మాటిమాటికి 

వినవలె నని - బఠింపవఠఅ నవి నాయాశ, అశు - యుపాస 

కోపాసికలుగూడు, అందుకై సీ శిలాలేఖమును జెక్కించితిని. 

దీనితో జనులకు నా యభ్నిపాయము టెలియునుగ దా!” 

వి యేడింటిలో మొదటిది వినయ సముత్క-ర్ష . దీవిశే 

ధర్మచ్మక పవర్శన మని పేరు. దీని రూపాంతరము నై దశ 

(వకరణములో నొసయలితిని. తక్కిన సుత్తముల భఛాపాంతరీకర 

ణము [కమముగా నిత్తును. 

అలియవసానె లేక ఆరియవంసను త్రము 

ఇదె యంగు త్రరసికొయము యొక్క. చతుక్క._నిపాత 

మున వచ్చును. దాని రూపాంతర మిది, 
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భితువులారా! ఈ నాలు గార్య వంశ ములును- ముఖ్య 

ములు, (పాచీనములు. అపంకీర్ల ములు, బ్ర సంకీర్ణ ములు 

గాలేదుు కాంబోవు. వ [శమణులుగాని - _బాహ్మణులు 

గాని వీనిని నిండింపకేరు. ఆ నాలు. గెట్రివి!. 

1. దొటకిన వ్యస్త్రృముచే బిక్షువు సంతుష్ష్టుం డగును, 
అట్ట తు నాతంయ బూగడును, వ్యస్ర్రుమున కై య యోగ్య 
కర నాచరింపండు. వనము దొటుక లేదని భయపడండు. 
దొఅశకెనని యుప్పాంగండు. ఆస క్రుడుగాడు.. ఈ వస్త్రము 
లల్పపదాస్థ్రములని ము క్రికై యాతండు యత్నించును. సంతుష్టి 

తనకు గలదని దన్ను తాను స్తుతించుకొనండు. లేనివారిని 
సిందింవండు, ఇట్ల సంతోవమున దతం డెవండో-జాగృతుం 

ఉవంజో - స్ఫృృతిమంతు డెవండో_భికువులారా! యత డే 

యార్య వంశము ననుసకించి వర్తించు భిక్షువు. 

2. భితువులారా! దొజకిన భితతో చాడు తృప్తి 
పడును. అట్టి తృ ప్పీని బొగడును. భిత కై య యోగ్యముగ 
వర్తింపండు. దొొతుక కున్న బాధ సడండు, దొబకిన యుషప్పాం 

గండు. మదాస కులు వానికిలెవు. అన్నము దోషయు క్రమని 
ము క్రి కేవాండు యల్నించును, దానిని నాధించుట కే శరీర 

పోవణమా(త మన్నము చేవించును. అత్మస్తుతి-పర నిందలు 

లేవు, ల్షబ్లు దతుడై జాగృతుండై నవాంయడే యారు వంశము 

ననుసరించి చరెం చెడు వాండు, 

ల భికువ్రులారా! ని వాసస్థాన మెట్టిది దొజుకినను టా 

వాండు సంతుమ్షండగును. తుస్టీని వర్షించును. నివాసమునకె 
యయోగ్య కార్యముల జేయండు. దొటుకకున్న బాధ 
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పడండు. దొబికిన నుప్పాంగండు. మదడాస కోలు వానికిలేవు, 
నివాసము దోపభూయిస్టము. అందుకై వాయ ము క్రికై 
యత్నించును. ఇట్టి దత్ముండే యార్యవంశానుకారి యగు 

భితువు. 
_ శ భికువులారా! అతడు సమాధి ఛావమున నానం 

దించును. వాండు భావనారతుండు. _శేశములను నష్టము 
లొనర్బుటలోనే వాని కానందము. జానియంటబే వానికి 
రతి, వాని కాత్శస్తుతి - పరనింద లుండవు. ఇట్లు దతుడై 
జాగ్భుతుండై, సలి మంతు.డైన వాండే యార్య 

వంశ సియమానుగుణముగ వర్తించు భికువు. 

ఈ నాలు గార్యనంశములను యే (శమణులు గాని, 
_బాహ్మణులు గాని నిందింప బేదు, 

భికువులారా! యా నాలు గార్య వంశ ములచేం 

గూడిన భిమీన్రు చూర్పునకు వెళ్ళిన నచటనే యంతిని జయిం 
చును, అరతి వానిని జయింప నేరదు ... పశ్చ్నిమమునకు ... 

ఉత్తరమునకు... చషేణమునకు-యె చ్చటికి వెళ్ళినను నచట నే 
వాండరతిని జయించును. అరటి వాలిని జయింపనేరదు, ఎందు 

వలన + వాండు థీరుండు. అందుచే నగతిని జయించును.. 

రతిని నిర్హించును. 

ధీకుని నరతి జయింపలేదు. దీకుడు దానికి 

బాహ్యుండే, అరతి నే వాండు జయించి విజయవంతు. డగును. 

అతండు సర్వకర్మత్యాగి, రాగచేమ. విముక్తుండు. 
వాని నడ్డగలవాం డెవ్వుండు ! స్వచ్చమైన బంగామ 
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నెవ్యండు దప్పు బట్టంగలండు 1 (బ్రహ్మ బేవుండను వానిని 

(బశళింసించును. 

ఆఅనాగత భయాని 

ఈ సు త్రము “అంగు త్తర నికాయముి లోని పంచిక 

నిపాతమున నున్నది. దాని భాపాంతర మిది. 

“ధికువులారా! యీ యదు ననెగ త భయములను.6 

గాంచెడు భిమువ్లునకు నపా్తే పదార్థ పాపి కొకు - 

అజాతమెన విషయ విజానము కొజకు - సామోొత్క్మతము 
స్మ” = ద 

గానిదాని యొక్క_ సాతూ తా-రము కొజపాన పమత్తుడె - 

యుత్తమ శీలుండై మనస్సు లగింపంజేసి [పవర్తించినచొ 

నతండ్యగగామి యగును. ఆ యైదు నియమము లేవ? 

1. *నే నిపష్తుడు యువకుండను కాని - యొకా నొక 

నాండు నాకు వార్థక్యము వచ్చును. వృద్దునకు బౌద్ధ ధర్మ 

ముల మనన సుకరముగాదు. అరణ్య పాసమును స్వ కరము 

గాదు. ఆ స్థిశులు గల్పుటకు ముంచే. శే నపాప్తమైన దానిని 

(చాపింపవ లెను. "తెలియని దానిని జెలిసికొన వలెము, 

సామోొత్కతముగాని దానిని సాహోొత్క-_ఏంపంచేసి కొనుటకు 

యత్నింపవ లెను. ఈ పని నిప్పుడే వేసితి నేని వార్ధక్యమున 

నేను సుఖంతును.” యని భితువు యోచించును. ఈ యనా 

గణత భయమును ముంటే బఎకించిన భికువు మనస్సును లగించి 

[పయత్న్నించి - య, సదుం డశగసను. 

2. “చే నిప్పు డరోగిని, నా జఠరాగ్ని యనుకూలము. 

(పయ త్నానుగుణము. కాని - మొక నా. డిశరీరము వ్యాథి 

(62) 
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యంతమును దర్శించును. తర్క_మును వదలి నామాభిధాన 

ముల నందండు. 

ఎవరికి సర్యాభిని వేశములు జెలియున్నో నాండు వానికి 

లోంబడండు. అతండు ఏతతృమ్షుండు. నిర్లభి. స్థిరుండు. ఎందు 

కనగా వాడు బూరమును చేరిన వాండు. సర్య చెత, సర్వ 

జ్ఞాండు. సుబుద్ధి, సర్భములనుండి యలి పుండు. సర్వ త్యాగి. 

ఆశనుండి విడివడ్డ వాడు. అట్టి వానినే విద్వాంసులు ముసి 

యందురు, 

అతనికి పజ్ఞ యే బలము. వాండు శీల్యవత సంప 
న్ను6డు. సమాహితుండు. ధ్యానరతుండు, స్ట్టృతిమంతుండు, 

సంగవిము క్తుండు. కాఠిన్యరహితుండు. అనా శవుండు. అగనిని 
విదా(ంసులు ముసి యందురు. 

బాం డేకాకి. అ_పమిత్తుండు. మునియెన వాండు-నిండా 

స్తుతి వీముఖుండు. సింహమువలె  ఛభయముబేని వాండు. 

లోక జాలములకు. జిక్క_వివాండు. నీటియందు క్ములమువపె 

నలిపు(డు. వాండితరులకు నాయకుండు వానికి నాయకుండు 

చేయడు. వానినే విద్వాంసులు ముని యందురు. 

లోక మేవున్నను వాండు దలణశడు. _స్తంభమువలె 

స్థిరముగ నిలుచును. వీత రాగుండు. సుసమాహి లేం దియుండు. 
వానినే విద్యాంసులు ముని యందురు. 

వాండు స్థ తాత్చుండు. నూలిపాగడయందు. గొమ్ముు 

వలె సరళముగ వర్రించును, పాపకర్ట్మముల దిరస్క -రించును. 

విషమ = సమముల గుర్తించును, వాండు ముని, 
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చితుతయెనను జా 'బెద్దయైనను ముని పాపము లొన 

ర్చుండు. వాండు య తాత్నుండు. నాగము వానిని బంధింప 

నేరదు. ఎ రెవై నను వానికి రాగముశేదు, వాండు ముని. 

ఇతరులొసంగిన యన్నమునై వాయడు జీవించును. 

వండిన వెంటనే - వా రవ్యకరు డినకముంచే దనకు. బెట్ట 

వలె నను నియమము బేదు. ఎప్పుడు బెట్టినను బానికొక్క-ళు. 

వాంజే ముని. 

సంగ వము కుండు. యువకుండై నను ఎ 

బదుండుగాండు. మద, పమాద పిరతుండు. ము కండు. వాడు 
nn ॥ 

కజ్రహూపరములు రెంటిని వాండు గమనించును [పవా 

హమును - సమ్ముదమును రెంటిని జూచి - -శెంటియందును 

గూడ నె కషమెనట్లు - వాం డన్ని బంధములను వడలీంచి 
Qa. రయ లాం 

కొనును. అనా శితుండు. అనా, శవుండు. వాండు ముని, 
| 

సంతానవంతుండై - వారికొబుకు [శమించు గృవా 

స్తుండు - ముని వీరివృత్తులే భిన్నములు. [పాణిహింస 

'జేయరాదను నియమమును గృహ స్తుండు ముక్తసరిగా బాటిం 

పండు. ముని కహింసయే | బాణము. 

వాంసము - మయూరము శెండునూడ గగనమున 

శిగరుచున్నవి. కాని - వాంసమువల మయూరము బరు 

చె తతేదు. ఏకాంతసితుడై ధ్య్వానమొనర్చు సన్యాసిని వా 

గృహ సుం డనుకరించుట సాధ్య మేగాదు, 
; లి స 
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మోనేయ్య సు త్రము 

ఇది నాలకసు త్తమనెండు సు త్రనిపాతమున గలదు, 

దీనితో (చాస్తావక గాథ లే యిరువడిగలవు. వానికి భాపాం 

తర మిందుశేదు. విశేషముగ చెలిసికొన నోరువారు 1987 న 
సంవత్సేరములోని 1 వివిధజ్ఞాన ఏస్వారాంకొమును జూడదగును, 

నాలకుండు; అసితబివీ. యొక్క. సోదరికొడుకు. _ అతండు. 

జిన్నవాడుగు నున్న ప్పుడు, గ "తమబుద్దుండు జన్మించెను, 

అసితబుషి బోధిస తుని భవిష్య త్తు తుము గమనించి, యాతండు 

పృబుపి యగునని చెలిసికొన్నా౭డు. అసితుండు నాల 

కునితో “నీఫ్ర బుద్ధ ధర్మము ననుసకింపుమిని యాచేశిం చెను. 

నాలకుండు మూమయుక్క_ యాచేశానుసారము, బోధి 

సత్తు(డు బుద్ధుండగువరకును ఊానొక దాపసుడై యుండెను, 

అతడు బుద్ధ పద మందిన తరువాత సమోవీంచి మునులను 

గురించి, బుద్ధుని _పళ్నించినాడు. ఆ, (పక్నతో నిసు. త మా 

రంభమగుక 

1. నీవు (కేవ ముని వౌదువని యసికుం డానాడు బలి 
నాడు. అది నేటికి యదార్జమైనది. సర్వముయొక్క_. సార 
మును దర్శించిన .గాతముని, నే సీ | పశ్న విచారింతును. 

౨. ఓ ముసీ! గృవహాత్యాగమును గావించి భితవై నాభార 

పడి. జీవించునాతనికి. బూందదగిన. మువిపదవి యెట్టిది ? 
దానిని నాకుం. దెలుపుము. 

లీ. భగవంతుం డనెను. “చెప్పెదను వినుము, ఆ త _త్త్యము 
దువ్య-రము, దురభిసంభవము, అయినను దానిని. సీకు- 'జెల్చె: 
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దను. సియమవంతుండవై వంర్తించి దృఢమనస్కు_డవు 
గమ్ము. 

ఓ. ముని యిసపవాయతు దన్నొక రనాదరించిన దుఃఖ 

పడ రాదు. స్తుతించిన మితైక్క_ రాదు. రెంట సమభావమును 

గలుగవ లను. [కోధమును సర్టి ౦పవ లెను. నాంతమును గలుగ 

వలను. . 

స్ పచ్చగనున్న యరణ్నమం దగి జ్య్వాలిక లు రగలు 
ఫా 

కొనును, యూళ్ళయందు ప్రొ దిరుగుబుదు. ఈ విషయము 

మును అన్న డును వస్మృ్రంపరాదు. వారి మోహమున బడ 

రాదు, 

6. చిన్నవై నను, బెద్దవై నను గామోపభోగములు బంధ 

ము వే. శ్రీలు _పథానబంధము. స్థిర-చర ప్రాణులతో మునికి 

విరోధము లేదు. ఆస క్షియు నుండరాదు, 

7 నావంటివాండు వాడు. వానివంటివానినే నేను. ఈ 

రీతిగ సరిపోల్చుళొని యొకనిని హెంసింపనాదు. ఇతరులను 

హింస కై బురిక్ొల్ప రాదు, 

రి. సామాన్యుం డచ్చకు బద్దు( డగును, లోభమునకు 

లోనగును. విర కుంశు చతుమ్మంతుండు గావైాను. ఈ రెంటిని 

వర్ణించి నరకమును గడచి గ ష్రైక్క-వ లెను, 

9. ముని తిండిపోతు గారాదు. మితాహోరిగావలెను. ఆలే 

చ్భుండు గావతెను. అలోలుపత, వానిధనము. స ర్వేచ్చలు 

దొలగంచికొనవలెను. శాంచుండు గావలను. 



456 బుద్ధభగవానుడు 

10. ముని భికు |గహించి వనములోనికో, యొక చెట్టు 

వీడఫో రావలెను, అట నాసన బంధ స్టిరండు గావలెను. 

ధ్యానరతు. డై) థరుండై న పుగుుముండు వనవమం 

దానందమును భావించును. చెట్టు పడను వసించి సంత 

సించును. ధ్వ్యానించును. 

ఊరి బయట రాతి గడపును. పగటిపూట మాతమే 

యూరిలోనికిం బోవును. [కొ త్తవాని మె తిచె వాని కల్లా 

సము లేదు, ఆమం తణము చే మిన్న౦ది కొనండు. వాడ 

నాస క్తుండు, 

ముని, కుటుంబములజతో సంబంధ నుంచఛచికొన రాదు. 

తన భికును గుజించి యేమియు: బల్మ-రాదు. సూచింపనూ 

రాదు. 

భిక్ దొరికిన మంచి బే. దొటుక కున్నను మంచిచే. 

పాండు సమభావుంయ. చేతియందు. భికౌపాత ధరించి- 
చరించు ముసి, నోరున్న మూగ వాడై, వ ర్తింపవ లను, చొట 

కిన యల్ప భి నైనను దిరొస్క-_రింపరాదు. డాతను నిందింప 

రాదు. [శవణుండు హూనమార్ష మెట్టిది ! ఉ_త్తమమార్ల 

'మెట్టిది ! యని నిరంతరము స్పష్టము విమర్శించి కొన 

వలెను. సంసారము నుద్ధరించుటకుం [దోవ యొక్క-కే. కాని 

జ్ఞానమాగర్షములు మ్యాతము భిన్నములు. 

ఆస క్తి లేని భికువునకు, సంసారము శేని భికువునకు, 

కృత్యాకృత్యే విహీనుండై న భిమీవునకుం బరిదాపా మేది? 
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ఇప్పుడు ముని ధర్ముములం చెప్పుచున్నాను. వినుము. 

సన్యాస ధర్మము క లవ సాము వంటిది. నాలుకకు సంపూ 

“రిగ బిగము వేసికొని సంయమముకు బాలింపవలెను. 

జూగృశుండ వై యుండుము. కాని యొశే డానిని 

గుణించి తీ వనముగం జింతించకుము. హీన విచారములనుండి 

ము క్తుండవు గమ్ము. అనా, శితుండ వశము, (బహ్బచర్య 

మున మెబలంగుము, 

వివిక్త 'సేవివి గమ్ము. ధ్యానరతుం౫ నై మెలంగుము. 

ఏకాకి వెనచో మానము సిద్ధించును. వకాకి వగుటలోని 

యానందమును కమ [క్రమముగ భావింపుము, 

ధ్యానరతు.౬డై న వాండు, గామాస క్రుండు గానివాదు, 

దశ దిక్కుల వెలింగించును. వాడు ధిసఘండు. ఇట్టి. పదవి 

నందిన నా (శౌవకులు, పాపముల బాందబోఈ (శ ద్ధాపరులు, 

“ వారు నదుల వంటివాను. వానకాలమందలి వరదలు 

"ప్పగంజప్పుండులుం జేయుచు వచ్చును. నదులు మా తము 

సర్య కాలముల యందును శాంతము లై _బివహిం చును, 

వాన కాలములోని వరదలు - రొద సేయుట మేకాని 

లోతు దక్కువ. కాని నదులు గంఫీరముబు, మూర్థుం డీ. 

వరదవంటివాము. జ్ఞాని గంభిరమైన సరస్సు వంటివాడు, 

సిరంతరము వాకు శాంతుండు. 

[శమణుండు (బుద్దుండు) భామించును. కాని వాడు 

యోగ్యముగ భాపించును. ఉపయు_క్రముగ బలుకును. ఇత 

(63) 
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రులకు ధరోోప దేశముల నిచ్చును. అందుచే బువమ్మ్య_లముగ 

మాటా(గును. 

సంయ తెత్నుండ్తు, దనకు విషయము దెలిసినను 

బువ్కు-లముగ భాపింపడు, ముని మానము నా శయి౦చును, 

ఉపతిసవసినే 

ఇది సుత్తనిపాతమున వచ్చును. దాని కచట “సారి 
పుత్తసు త్తమ” ని చేరు. అట్టకథలో దీనికి తేర పక్టమనియు 
జేరు. దీనిచే నీభాగ మునకు 'సారిపు త్త పర్ట) యనియు “ఉప 

తిస పర యనియు, బెరులు గావచ్చును. డాని భాషాంతర 

మిది, 

ఠఅయుష్టుంతు.డై న సొరిపుత్తు డ నెను. “అట్లు 

తీయగల బల్ము- వాయు, సంతుష్టుండు. సంఘునాయకు౭యడు 

బుద్దుడు, అట్ల వానిని నే నంతకుముందుం జూడవేదు. విన 

లేదు. సకలమైన తమో గుణమును నాశన మొనర్చి, |శమణ 

ధర్భమందు 'గతుయడై నవాండు, జగత్తునం జతుమ్ముంతుండై న 

వాండు బుద్దుండ కంటె.” 

అత డనా|శితు(డు. అడాంభికుండు. అతసిపాదముల 

కడ నేనెన్ని యో విషయములు జెలిసికొంటిని. బద్దులైన 
మానవులకు, హితము గల్లించుట కై, బుద్దుండెన్ని యో వివ 
యముల6 జెప్పెను, 

సంసారమును ద్యజించి, యే చెట్టునీడనో, 1 కానము 
. ననో, బర్వత గుహాలలోనో, యేశకాంత వాసమొనర్చు 
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భికువునకు, నట్టి చోటులలో భయ మేమున్నది ! నాండా 
నిశ్శబ్ద (వచేశమందు భయమును భావింపనే భానింపండు. 

అమృతత్య సంపాదనమున క్రై, భికువు సుదూరము 

[బయాణించినాండు. జనులకు సుదూర పదేశమున నాతడు 

వర్తించును. అట్టి భికువు శవిన్ను ములు వాధింప గలవు | 

దృథనిశ్చయుండై న భి కువ్రు యొక్క- పలుకు లెట్టుండ 

వలెను? నివాస మెట్టుండవలెను? శీల,వతము లెట్టుండ 

వలెను ? - - | 

కంసాలీ బంగారమును బుటము( వెట్టును, మూసలో 

బోసి కరగించి దానిమాలిన్యమును దొలంచివై చును. అశ్లే 

స్నృృతిమంతుండైన ఖిమ్ వభ్యాస కమముతో 6, దనమాలిన్య 

ములం దొలగించికొనును. ఆ యభ్యాసమెట్టది 

భగవంతుం డనును ో“సారిపుతా! సంసారవిరహాతుండె, 

యేకాంతతా సహితుండైన సంబోధి పరాయణు6 డగు 

వాండు, జరింపవలసిన కర్తవ్యము లుపటబేశింతును. వినుము. 

వివిక్త సేవియై, స్ట బ్రతి మంతుం డై, థీరుండైన, 

భికువు పంచభయముల నుండి, ఛభయపడండు, ఆ పంచ 

భయము లివి, సర్పములు, మునుష్యుల యుప దవములు, 

చతుప్పూదులవలని బాధలు, కరచి మింగు జంతువులు, 

పంచధర్టముల ననుసగించువారు; పరధర్శముల నను 

సించువారియొక్క_ దారుణ కృత్యములనుం జూచికూడ 

వాడు వెటువ(డు. కుశలా న్వేపి. మై యెన ఖిమీవు --- ఇతరుల 

నుండి [బాప్హించు విఘ్నుముల సహి౦చును, 
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రోగము, తుత్తు, వీనిచేగలుగుకూధ, సశోస్టములచేం 

గలుగు వైకల్యము, వీనిని వాంయ. సహింపవలెను.. విఘ్న 
ము లవేకములు. వానితో గల్లు బాధలు. గూడ నవేకమువే. 

కాని వాని ధాటికి మొండీవాలడై మెలగవ లెను. ఉత్సాహ 

మును నదలరాదు. వి కమింపవ లెను. 

దొంగతనము వేయరాదు. అసత్యమును బల్క- రాదు. 
స్థిర చరులగు (చాణులపై మై తీభావన గల్లవలెను. మనః 

కాలుష్యము, మారపశీయము, వీనిని దూరముంచవ పను. 

(కొధమునకును, మానమునకును, వళుండు గారాదు, 

మూలమటమునగ వానిని బెల గింపవలను. బుదమారగామియె 
తు ౧౧ రా ౧ యా 

[బియా[_వియముల సహీంపవలెను. 

క భ్యాణవియుండు గావ లను, (పజ్ఞానంతుండై విఘ్న 

ముల సహింపవలెను. వకాంతవాసమున నసంతుష్టై గలిగినను, 

డావివింగూడ సహీంపనలను. శోక పదములై న నాలుగు 

విషయముల ద్యజింపవ లెను. 

నే నిపుడేమి తిని జీవింతును! గడచినరా తి నాకుం 

బండుకొనుటకుంజోటు దొబుక లేదు. అందుచే గష్టమయ్యును, 

నే జెక్కడ శయనింతును! అను నీ నాలుగు వతర్మ_ముల 

విడచి వెట్టవ లెను. 

అపు డపుడు దొజుకిన యన్న ముతో- వ్యన్ర్రముతోం 

దృ ప్రినందవలెను. .అల్పసంతోవిగావలెను. భికువు పదార్థ 
ములతో నలి ప్తుండు గావ'లెను. జనుండు - నియనువంతుండై 
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చరింపందగును. ఇతరులకు రాగమును గలిగించు కృత్యములు 

చేయరాదు. వాడు గఠలోరముగ బల్క-_ రాదు, 

నిరంతరము భితువు దనచూపుం దన పాదములను ననే 

యుంచికొనవ లను. అచంచలుంకు గావ లెను, ధ్యానరతుండె 

జాగ్భృ చుండు గావలెను. ఉపేవతో చిత్తే కా|గతను సాధింప 

వలను. తర్క బాం చల్వముల నాశన" మొనర్పవలెను.. 

తనలోని దొసంగునెనశై నం జూపించినపుడు వాని నభి 

నందింపవ లెను, స బవ్మాచారులతో గరినముగ వర్తింప 
రాదు. [పియకరముగ- మృదునుగ భాపి.ంపవలెను. లోకము 

యొక్క_ వాద వివాదములలోం జిక్కికొనరాదు. 

.... సృృతిమంతుండు లోకమునందున్న పంచరజస్సుల 
నుండ్ యలి పుండు గావలెను. ఆ పంచరజస్సు లీవి రూప, 

శబ గంధ, రస, స్పర్శములు. 

ఈ మొదింటి సంసర్షమును వదలి, స్మ తిమంతు డై. 
సువిము_క్ష చీత్తుండై నవా(డు నిరంతరము సద్ధర్శమును 

జింతించుచు, నేకా గచి త్తుండై, యంధ కారమును . నాశ 

మొనర్వును.” 

రాహులోవాదసు త్రము ల 

పనికి *దూళరాహు లోవాదమనియు” “అంబలట్రిక 

రాహులోవాదివమునియు, జేరు. ఇది మజ్జి మ నికాయమునః: - 

వచ్చును. దీని సారాంశ మిది. 

బుద్ధుండు “వేణు వనమం దుంణెను. ' రాహోులుడు? , 

(అంబలటిక యను ననమం- దుండెను, ఒకనాడు నాయం" 
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"కాలము బుద్ధుండు, ధ్యాన సమాధిని ముగించిపొని రాహు 

లుని కడకు వచ్చెను. రాహులుండు భగవంతుని దూరము 

నుండియెజూచి, తేచి పాద్యము గొని వచ్చెను. భగవం 

తుండు పాద్యమును స్వకరించి యాసనముపై గూర్చున్న్నాడు. 

రాహులు. డొక వైపు నిలచి యున్నాడు. 

భగవంతునకు. బాద్య మొసగీన ప్మాతలొాం గాన్ని 

సీరు మిగిలి యుండెను. బుద్దుడు రాహుణుని వెపు దిరిగి, 

“రాహులా ! యీ కొంచెపు నీటినిం జూచితివా ౪ 

రాహులు.డు :- భదంతా! చూచితిని, 

బుద్ధు(డు = కీయోూా |! యసత్యమును భామీించుటకు 

స్ట లేనినానీ సన్యాసము, యా పాతలోని విటివల 

నల్పము. 

ఆ నీటిని బారంబోయుమని బుద్దుం డన్నాండు. 

'రాహులు6 డన యొనర్చెను వెంటనే బుద్ధుండు 

బల్కె-ను. 

బుదుడు :-= రాహులా ! పారబోేసిన నీటినిం జూచి 

'రాహులు6డు :- అవును. 

బుద్దు(డు ;- రాహులా! యసత్య భామషమణమునకు 

జంకనివాని సన్యాస మో నీటివలెనే త్యజింప దగినది, 

భగ వంతు డాపా(తను దిరుగ వేసినాడు. అతం 

డనెను. “ఓయీ ! రాహులా ! యసత్యమునకు జంకొనివాని 

(గ్రామణ్యము, యూ పాత్రేవలె బోర్ల పడినది. 
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బుద్ధుం డాపా, తను సదిగ బెక్సైను. మరల నన్నాడు. 

“రాహులో ! వట్ట దై న యో పా! తనుం జూచితివా +” 

రాహులు6డు ;- చూచితిని, 

బుద్దుండు వలా అసత్య గావ మొనర్పు శేమణుని 

న్యాసము యా పాత వలెనే వట్టది. 

రాహులా! యుద్ధమున కె ౩3 దయారొనర్చ బడిన వనుగు 

పాదములతో, కిరస్సుతో, చెవులతో, దంతములతో, వాల 
ముతో యుద్ధము నేయును. తొండమును మ్మాతేము వాడ 
దనుకొనుము. అపుడు మావటివా జేవునుకొనును * “యో 

యేనుగు దన సర్భస్యమును యుద్ధమున క్రై వెచ్చించుట లేదు. 

ఇదీ కృతఫ్నుము” అని యనుకొనును గడా! కొంతసేపటికి 

దన హస్తమును గూడ నది వాడు ననుకొనుము. అపుడు 

వాండేమి భావించును ? “ఈ మదహ సి యుద్ధమున దన 

సరాగర్పణము గావించు చున్నది. ఇది కృతేజ్ఞ మిని భావిం 

చును. అశు యసత్యమునకు జంకని వాండు సేయక విడిచిన 

పాపమే లేదు. భాహులా 1! పరిహోసమునకుం గూడ కల్ల 

లాడకుము. ఓయీ ! ముకురముతోం [బయోజన మేమి 

“పికీంచుకొనుటి” 

“అశు మాటి మాటికి దన్ను తౌను (పత్య వేత్షుణ 

యొనర్చి కొనవలెను. విచారపూర్వాకముగం (దికరణము 

లతో గార్యము లొనర్పవ లను. 

క్ ఫీ (తికర ణములతో నొక పనిసేయ నిచ్చించితి వను 

కొనుము. తొలుత నీవేమి సేయవలెను! _పత్య వేక్షణ మొనర్చు 
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వలెను. *దివిచేం గలుగబోను నాత్మ పరిహీ తము లెట్టివి?-.” 
యని భావింపవలెను. ఆ కార్యము యొక్క. పరిణామము 
దుఃఖ కారక మెనచో, నా కార్యము. వేయరాదు. ఆ కార్యము 
మొదలు గొంత యాత్మ పరిహూతముగ గన్చించును. బరి 
కామము దుఃఖకరవముగుట చే, చానిని త్యజించి తీరవ లెను, 
అ దొలుత గొంత దుఃఖము గన్పడినను, బరిణామమున 
సుఖకరములై న కార్యము లవస్య మాచరింపవలెను, 

(తికరణములతో నొక కార్యమొనర్పుటకు ముందే 
(బత్య వేటీంపుము, పరిణామము దుఃఖకర మైన-చో నట్రివానిని 
వదిలి పెట్టుము. పరిణామము సుఖకరమైనవో వానిని మాటి 
మాటికి గావించుచుం బాము శ్ర [తికరణములతోం గార్యము 
గావించినమిాద గూడ, (బత్య వేచీంపుము. ఆ కార్యము, 
బరిణామమున దుఃఖకరమని నీక్షుం దోచిన చో, శా స్తకడనో, 
విద్వాంసులైన స్య బహ్మచారులకడనో, నీవా పాపమును బహీ 
రంగముగ నొప్పికొనుము. ఆవి నటువంటిదిం చేయకుంట్ల 
జాగరత్త పడుము. అడి మనఃకర్శ యెనచో దానికి 
పళ్చాతాపపడుము, సిగునందుము. అట్ట విచారము మణి 
మనస్సున రాసీయకుము, కాని [తీకరణములతో నీ వాచరించు 
కర్న పరిణామ సుఖకరమైనవో ముదిత మనస్కు- ండవై 
మాటిమాటేకిని గావింపుము. రాహులా! గడచిన కాలమందు 
[శమణ _బౌహ్మణులు [దికరణములతో, నేపనులొనర్చిరో, 
వానిని మాటిమాటికి, బరిశీలింపుము. పరిశీలించియే, వా రటి 
పరిత కర్మల నో నర్చిరి. భవిష్యు తునందును, శేమణ 
_వాహ్మణులు, పరిశీలించి రే 'సత్కేర్భ లొనర్హురు వర 

——__ 
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మానమునం గూడ వింతే. కనుక రాహులా! (_పక్వవేవణా 
పరుండ వై |దికరణములతో 6 గాగ్యము లొనర్పుము. 

బుద్దుం డీ యుపచేకశ మొసంను. రాహు౭కు 

సంతోవీంచి నమస్క_రించినాడు, 

ఈ యేడు సుత్తములలో, సు త్తవిపాతమం దున్న 
మునిగాథ, నాళకసు త్రము, సారెఫు త్తసు త్తము- ఈ మూడును 

పద్యాత్మక ములు. తక్ష్కి నవి గద్యములో నున్న పి. గద్య భాగ 

ములలలో6 బునరుక్ర్తు లెక్కు_వ. ఆనాటి వాజ్బయపు తీరే 
యిట్రదిగాం గస్పడును, డైన గంభము లందును, నుపనివత్తు 

లందును, గూడం బునరు క్తి దండిగ నున్నది, [(లేపిటకముల 

లోని, పునరగు కి లో చున్న మార్పు మా తము 

గానవచ్చును. పాఠకునకు ననేక చోట్ల, బునరు కి, 

ఘటిల్లీనబ్లు గన్పించును. కాని (పతి పునకు కిలో నేనో యొక 
కొ త్తవిషయము (బ వళించియుఎకును, అది చాల సూత్ముమై 
పాఠకుని కన్ను మణపించును. రాహుళోవాద సు త్తమందు, 

(తకరణముల (వత్య వేతుణా వషయ' మూన్నడి గదా! కాని 

(తికరణములతో నౌక యకుశలకర్శ ఘటిల్తీ నప్పుడు 

దానిని శా _స్తకొడనో, విడ్యాంనులై న స బహ్మణారుల కడనో 

నివేదించికొనవశతె ననుట యొక [కొ_త్తవిషయము, అటి కార్య 

ము మాటిమాటికి రాకుండ జూచుకొనవలె ననుటయు [కొత్త 
విషయము. కాని మానసికమైన యకు శలకర్శుల కీ నియమము 
జెప్పబడ లేదు. ఎందుకనగా, వినయవిటక మందు, గాయక 

వాచిక దోవములశే, | బాయక్స్చి త్తము. జెప్పంబడ్డది. మనో 

(64) 
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దోవములకు. జెప్పంయబడ చేదు. హృదయక ల్మషములకు బా 

_ తాపమే | బాయశ్చిత్తిము, లజ్ఞాధారణ మే (బాయశ్చిత్తము, 

అట్ట తలంపులు మనస్సున మరల శానీయకుండుట యే నాధన. 

కాయిక్ వాచికము లెన, యకుశల కర్మలకును, మానసికము 

"లన యకుశల కర్భలకును నడుమ నీ బేదమున్నుది. ఈ వివ 

యము సూత్ముముగ గమనించిన నే చెలియును. సె వె జది 

ఏన నవగతము గాదు. 

అశోకుని కాలమం దీ సర్వసు తృములు నిక్టై యుం 

జనా! తేక సంవీ పములై యుండెనా? యను విషయము 
నిర్ణయింపశేదు. ఒకవేళ యానాటికిని, సంవీప్తములై 
యున్నను, వానిసారముమా తే మిదియెయె యుండును. దీన 

సంటబేహము లేదు. సు త్తపిటక్ మందలి (వాచీన తమములైన 
ను త్రము "లేవి యని విమర్శించు వారికి మూ మెడునుం జాలం 

దోడువడును, 

డా 

రెం 
eo en 



శబభ్బానుకమలిక 
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ఆకుశల కర్మ 919 826 83834 
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_--కర్మపథములు వాచిక ములు, 

నాలుగు 825 

—పథము 827, 

అకుశల మనోవృత్తులు 199 
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821 822 
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ఆగ్నికాయము 847_ 416.417 

అగ్నివూజ 569-689 

ఆగ్నిష్టోమము 349 

ఆగ్నిహో(తము 127.183-184 

206-285-2983 _330 

ఆగ్నులు 898 
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ఆచిరవతీ(రాప్తా నది 72-79 

ఆచేలక(శావక 298 

ఆజనపుత్తు%డు. 842 

ఆజపాల న్యగో9ధవృక్షము 216 

ఆజరము. 179 
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102_158.248_ 251.256 _ 

207 _298.280-281_ 434. 

435. 486 .474-_477. 483 

ఆజితకేశకంబలుడు. 127. 242 

200. 293- 294_ 802. 848 484 

ఆజ్నచకర్కము 129 

ఆట్టకథాకారుడు 87. 174. 272 

ఆట్టగరుధమ్మా 264 

ఆధర్వవేదము 59 
ఆదత్తాదానము 25 

అధర్మ (ఆచరణ్రములా 

రకాయికములు మూడు) 882-818 
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_మానసికములు(మూడు)8 8. 824 జ అస్కాయము 
_-- వాచికములు(నాలుగు) 828 

అధ్యాత్మ 
" _-మార్షము 201 
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ఆనాగామి 277_ 278 

ఆనాగామిపలట్టుడు 277 
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851-877-884 .4405 
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ఆనానకి యోగము 328 

అసియత పాతిమోక్ష(క్ట్ర) ము 258 

ఆనిరద్దుడు. 149 -.154.1565-_157 

239 _240 20.262 

ఆను[పియ 156 

ఆనురుదుడు (చూ. ఆనిళుద్దుడు ) 
© థె 

అనులోమజాతి 3897 
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చూ ధికుసంఘము 
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ఆనో కన ్ యచాదము 289.295 

అసచరుడు (ఉవచరుడు) 78 
ఆపదానము 159.165-_182.1883.- 

455 
ఆపరి(గహము 290 
అసరిసక్టుకర్మ 288 

817.4186 

అభిజాతులు (ఆటు 298 

ఆభిధర్ముడు 170 

ఆభిపొరకుడు 141 

అభివృద్ధి నియమములు (ఏడు 77. 

1056-479 

ఆభివృద్ధిమార్శ ములు (ఎడు) 248 

అభ్యున్నతి నియమములు (ఏడు) 
చూ - ఆభివృద్ధి నియమములు. 

ఆమరము 179 

ఆమర కోశము 164.166.1686 

ఆమెరికా 869 

ఆమితాదేవి 140 

ఆమితోదనుడు 149 

అమృత త్వమార్షము 218 
ఆమోఘరాజు ( మోఘరాజ్రు . 239 
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ఆరతి 207-210-211.488 

ఆరహప్పలటుడు 278 
లి 

ఆరహో 277 
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అఆరూపదేవతోకము 277 

అరూపరాగము 277 
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అర్హమాగధి శీ] 

ఆర్హతుడు 277.427.458.481. 

478.482 



అర్హతల 284.278 

ఆలకుడు, (రాజు) 87 

అల్లతు 46 

ఆవతారము (విష్ణు నం॥1)8 42.844 

ఆవనతి 

= బౌ ద్దధర్మ సం॥ 242 

అవంతీపుత్తు9డు, (రాజు) 86. 

1 80-88-80 1.802 

ఆవంతిరాజకులము 96 
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అవంతి §7 

ఆవజ్జ (ఆవిద్య) 214_277_461 

అవిహింస 198.199.466 
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అష్లాంగికమౌర్తములు, ఆర రాములు 
క 
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ఆళోక భిక్షువు 456 
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ఆక్యత్తామ 840 
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ఆశ్వసేనుడు 71 
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ఆపాంస, అహింసాధర్మము ౮7 

_ 1090. 185.847.200 840 

847-871.408 

ఆపాంస్వ్నావతము . 62 

ఆహిం సాత్మక ___ 

---ఛాహ్మణ సంస్కృతి 19 

అగ్ని(హో త్ర)పూజ 59 

(చూ_అగ్నిపూజ | 

ఆానియమముల్కు నంఘ సం॥ 249 
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—సంస్క్భృతి 68, G2 

ఆంగము (దేశము) గ0. 70. 

140-169 

_ ఆంగానం (అంగము 64 

ఆంగమగధా 65_71.439 

అంగు త్రరాసము 65 

ఆఅంజనళాక్యుడు 169.160 

ఆంత కారిక A81.483-484 

ఆంధవనము 275 

అంబిట్టి (దాహ్మజుడు) 104 
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(య్ 

ఆకలిదప్పులు 290-296 

ఆచారనియమములు 252-203-266 

ఆచారాంగసూ(త్ర ము(లు) 69-:96 
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_-పంథ్య సం(ప్రదాయము29 2.296 
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ఆత్మబోధము 284.321 

ఆత్మ వాదము 285.286.2983 

294.502.3083 
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ఆలవక భీక్తు వు 249 

ఆలవి 249 

ఆలారకాలాముడు 152-. 58-160 

172-178-186-187-.88-19- 

216-280 

ఆవాహము 890 

ఆశ్వలాయనుడు (వా్రాహ్మణకుమారు 

డు) శీ.077.878-87/0 -881.88ఎ 

511 

ఆశ్వలాయనగ్భహ నూత ములు 22 

ఆ స్తకవాదము 289 

ఆహవవీయాగ్ని 

( ఆహునేయ్యగ్గి | 35 8 
ఆహార (వతము 122 
ఆహునేయ్యగి 

(చూ, అహవినీయాగ్ని ) 
ఆంగిరనుడు (బుషి) ర్ 768 
ఆంగ్లభాష 845 

a 

ఇత్వ్వైకుడు శీ! 0 

ఇచ్చానంగలము (పల్లె) 878 

ఇచ్చానం గలమ్ము వనము 873447 

ఇటలీ 569 

ఇశ్ళరు, ఇ శ్లరదేవి 45-46 
ఇస్తాము 89 

ఇంగ్లండు 369 

ఇండియన్ ఏంటిక్వెరీపశ్రిక $99 

ఇందఖీల 289 

ఇం(ద్ర(పస్టము 84 

ఇం దుడు 50-51-58 -0 4-55 

56-57-0 8-50-188 871-418 

ఇంద్రుని సామ్రాజ్యము 53 

_—_సరంపర 58-68 

__అకతౌ చార ములు 98 

ఇంద్రియము 198-288 



గ్ 12 

ఈ 

ఈశానుడు 872 

ఈశ్వర వాదము 510-816 

6% 

ఉకట్టా 128 

ఉగ్గగహస సతి 404 

ఉగ్గతనరీరుడు, (ఉద్దత 851-392- 

శనీరుడు) బ్రాహ్మణుడు. 86-854 
ఉ(గుడు 896 

ఉచ్చేదవాదము 288-298-801 

ఉచ్చేదవాది 95-818 

ఉజ్జయిని (ఉజ్జెన) 80-87-89 

ఉక్తద్షవిన వము, (7) 

చూ: అభివృద్ధి నియమములు 

ఉతర (ధువము 44-45 

ఉత్తరరామ చరితము 118 420 

ఉతరాధ్యయన సూత్రములు శి465 

ఉత్పత్తి (జగతీ సం॥) 134.318 

ఉత్స లవర్ల 278 
[32] 

ఉత్సాహము 248 

ఉదయనుడు (రాజు) 80-81-82 

83.84 

ఉదయపుర ము 100 

ఉడాసీ పంథ 117 

ఉడ్గత శరీర శ్రాహ్మణు డు, 

ఉద్దకరామ పుత్తుడు 188-187 
188-.92-:16-:30 

ఉద్దచ్చ 277 

ఉన్మాదయంతి 140-141 

ఉపరుడు 216-426-427 

ఉపక్తే శమ్ము చిత్త సం॥ 170 

ఉపచర; అవచర 78 

ఉపజీవిక్ర 180-1981-2901-.880 

ఉపదేశము 

---ఆనాత్మ వాద న౦॥ 303 

—బుద్దు నిది 

78-88-1 84.174 

ఏ00.220.22 [244-810 

8 /-80 2-4 48 

ఉపనిషత్తు 187-132-185 

187-146-299 -310-312-8313 

814 872-505 

ఉపసిషద్భషి 186-187-146 
ఉపమానములు (శి) 193-191-198 

ఉపవాసము 197-208-205 

2217 

ఉపళమము 218 
ఉపస౦పద 89-260 

ఉసాదానము 214.467 

ఉఫొదాన స్కంధములు(ఐద్ఫు 219 

ఉపాయానముబు 214 

ఉ పాలి 21-106-1 40-260 

ఉపాసక్తులు - 276 



ఉపాసికలు 275 

ఉపేక్ష 122.170-171-4 79 

Non చూ. ఉన్నా శ్రదయఎతి 

చేల కాశ్యపుడు 184-285 

287-239 

668-192-193 -280 

2383-230 -287-283 
ఉచు వెల 

940-241 

ఉషస్సు ఉషాదేవి ఊమ్మా] కతి! 

ఉషోడే 45 

జో 

ఊకషా (చూ. ఉషస్సు) 

రం 

బుగ్వద ము శత ఎశ6-50-9 1 

స్ 2.553 -57-37-87 1 

బుష్ గగ0.62-110-116-127 

188-1814-183-186. [87 

180. 145-164. 276-280 

348-898-494 

—మునుజు 63. ' 08-182 

186-139 

మునుల పరంపర 898 

బుషి పత్తనము 215.21 218 

28 1-282-237-8318 

108-289 
840 

288 

292 

బుష్యశృంగుడు 

ఎడ్విన్ ఆఠ్నార్లు 

ఎనుబదినాల్లు లక్షలు (నుహో 

కల్పములు జన్మములు) 

(65} 

518 

ట్ర 

ఏకసతాక్క రాజ్యము 163-108 

968-488 

త్రాకరాజ్య పద్దతి 6671-75 

101. > 40- 143.273 

ఎకసత్తాక రాజు (మహ హారాజు) 108 

ఏకాంతవాసము 19010908. 29 4 

16 ఢీ రి. శ 60-49 0.5 04 

---(వైష్కూర్మ్యము) 198 
పసరు SI9l.d42. 448..448 

ఏ ౩3శ్వరవాదము 40 

ఏడు 

_ంయమములు /77-1095-479 

ఆధభినుది నం 
రధ 

ఉత రాక సం! 

ఉన్నతి సంn 

_-పదార్గ ములు 289-295 

బొౌజ ంగములు 4586-449 

కజగం ) 

రి 

ఓలనబరు 97 
a 

కు 

బౌదేత్య(వ్రాహ్మ 'అకులము 109.1883 

జాషధములు ,;  2గరి-& ఓరీ 
కకులవి (థిపకులవి 271 



గ్ 14 

ర్ర 

కకుత్త, నది 453 

కకుసంఘుడు 455 

కచ్చాయనుడు, పకుధ 12.242. 
248.280-2905.80 !.. 484 

కటదంతుడు 129 
కఠోపనిషత్ 300 
కపిలవస్తు 150-151. 152 

158-154-155. 15) 
160_169-1783-181 

187-268-260 -470 
కపిలుడు 239 
కపిన, మహాకప్పిన 239 

కవీరు వంథ 117 
కటోజానం 64 

కమ్మాసదమ్మ | 895-4438 

కరుణ 1/0- 7.473 
క ర్రవ్యనిష 248 

కర్మ 821.847.374.375 

—అఆకుశల ము (పది) 925 
---ఆపరిపక్వము 288 

—_క్షయము 297 
దాయాది 828.829 
రాపథములు, అఆకుశల, 

..,కొయిక తివిధము (3) 

| 925 

_.పథములు, మానసిక | 825 

| 825 

అకుశల (తివిధము 

_--పథములు, వాచిక 

అకుశ ల చతుర్విధము 

—పరిప కష్టము 288 
---(వతిశరణుడు 228-223 
_—__ఫలములు 324 
--బంధువు 8:8-323} 
__- వాది వ 085 16.80) (0 
—_స్వకీయుడు 828.829 
కర్మాంతము 219-225 
కలిందక నివాపము 437 

కల్మాషదమ్యము 

చూ-కమ్మాసదమ్మ 

కళా్యాణమి (తుడు 271 

కవ్వడి 1 

కస్పప (చూ.కాళ ప 

కస్సిల (చూ_:స్ఫీన్ఫ 

కింథకము, కంథకా 1802-1838 

శ్వాగాజము | 180-104 
కంపిల (కాంపిల్మ) 85 
కంభోజ, కాంభోజ 64_.91-92- 

08-04-880 ౨881 

_--బాొత్రి 98 

కంసకులము 97 
కాకుడు (దాసుడు) 88 
కాత్యాయన 

---గో త భితువు 808 



--మహాకాత్యాయన 86-88 
మహాక చ్చాగపకుథ | 89-127 

కాత్యాయన 289-242 248 

289-295-888 -390-3892 

కామము (కామరాగము, 104-105 

కామ వికారము)188-100 -202 - 

271-277 

కామ 

కృష్ట 219 

---టో గిశయ్య 427 

—_మిథా చార ము 82 

—వితర్క ము (విషయ | 198 

వితర్క_ము 

కామాగ్ని 858 

కామోప భోగములు 168-191-192 
194-195-207 

210-218-224 

271-426-495 

కాయకర్మ 261 

కుశల (తివిధము 321 

పరిశుద్ద 201 

కాయ గత స్మృతి 271 

కాయ దుశ్చరితము 818-818-319 

కాయస్కము 802-858 

కాయ నుచరితము 818 

కాయాకల్స ము 448 

కాయిక 

—-కర్మ మెతీనుయము 261 

టక | 994 

ధర్మములు (శ్ర), 

—ఆధర్మ(ఆచర ణ)ములు(లి) 324 

—పాపక ర్మ ములు 825-887 

కారణము 

_-దుఃఖ సం॥ 228 

—_సంఘవనాశ నం॥. 274 

—వఏరంపర.... 467 

_--కాలకాశ్వులు 53 

కాలాముడు. 

---హిలార చూ-ఆలార కాలాముడు, 

కాలామ 

క (తియ (జాతి) 187 

కాలామ్మ భరండు 187 

కాలిగోధుడు .... 156 
కాలుదాయి (కాలా ఉదాయి 

ఆమాత్యుడు) 1182 

కాళి 71-98-110-112-124 

125-126-140-159 

217-280 -287 288 

430 

__రాష్ట్ర ము 109-169 

కాశీయాత 126 

కాస్యపుడు, చూ, పూరణకస్సప 

కాశ్యపుడు ఉరువేల 285-289 
కాశ్యపుడు, గయా 134-285-289. 

___నదీ 285-239 

_—_పరి(వాజక 2789-274 

పూరణ (చూ-పూరణకనృపు) - 



516 = 

బంధువులు 285-240 

బుద్దుడు 418-415-455 

కాసికమ్ము కౌశికము {1 

కాసీము, మహమ్మదుఖిన్ 36 
కాసీ (చూ, కాశి) 

కాసీనం 64 

పూరణుడు 

కాంపిలకా చూ, కంపిల్లము 

కాంథోజము చూ-కంధోజము 

కింబిలుడు 155-259 

కీకటము (దేశము) 842 

కుక్కుటుడు, శ్రేష్టి 84 
కుక్కు టవతి 99-94 

కుక్కు. టారామము 84 

కుమారభృత్య 91 

దేశము $8§4-85-98-107-128 
__రాజకులము 97-448 

కురూనం 64 

కుశల 

—కర్మ, (తివిధము 26.827-884 

940 
కర్మపథము, దశవిధము 926-886 
-=కౌయికకర్మ త్రివిధము 8286 
తత్త్వము దళవిధము 882-888 
౨=-పథము (మార్గము 1902827 
మానసిక కర్మ త్రివిధము. 821 

వాచిక కర్మ చతుర్విధము. 8391 
---వితిర్క ములు 199-290 

కుశినార్ 76. 77-70-4038 

కునినార్క చూ- కశినార 

కూట దంతుడు, 104-359 

(బాహ్మణుడు | 360.061.862 

965-448 

కూ టస్టము 289 
కూటాగారశాల 446 

కృష్ణుడు, వ. 57-58-659 
కృష్ణభగవానుడు 279-828-340 
కృష్ణాభిజొతి 298 

కేశి శీ 40 

కేసకంబలుడు, జిబిత చూ-జబిత 

కేసకంబలుడు 

వేసవపు త్త నగరము 187 
కైవల్యము 291 

కోడా గమనము 455 

కోలియులు.... 140-159-170 

171.178-177-180-187-319 

320 

___ దేశము 140-159-170 

కోరీయులు చూ -కోలియులు 
కోసలము 66-71-74-75-77 
కోనలులు 28-79 .101-10 151 
కోసలడేశము, §99-100-166-1g7 

రాష్ట్రము 188-191-832 



కోనంరాజూ, అధిపతి 66-72-7475 

_ : 100-166 -158-139 

846-300-361 
---రాజకులము 99 

కోనలానం 6a 

కోసంబి (కౌశాంది) 80-88-84 

88-2568-259-260-262 

కోడజ్జ (దాహ్మ్యజణుడు 

చూ.కొండిన్య (బాహ్మణుడు 

కౌటిల్యుడు 294 

కొతూహాల శాల 439 

కొత్స్క, పింగలుడు, చూ,పింగల 

కొౌత్పుడు 

కౌమారభృత్యుడు, చూ -జీవక 
కొమార భ్యతు్యుడు. 

కౌరవ్వుడు (రాజు 84-98 
కొశాంబి, చూ-కోసంబి 

కౌండిన్యుడు, 228-280-281-280 
—కజ్ఞాత 228-281 

డర్ mn స p> 7 (5 డిజ్జ) (వ్రాహ్మాణుడు 220 

కాండీ గ్ర 

క్రాంతికారకతత్వ జ్ఞానము 

బుద్దు''ది 821 

తి 9 క్రిష్టియను (ధర్మము) 62 

కియావాది 817-818-860 

క్రోధము 323-336-414 

క్షత్తా 897 

517 

క్షత్రియుడు. 114-116-182 -808 
810-820 .880-888 888-836 
872-878 880-881 481-400 

క్షమ 986 

క్షేమము 278 

ర్ల 

ఖదిరవనిక 239 

ఖరాబినము 855 

భాణలు మతము 129-350 

ఖుజ్జుత్తర (వాప్సి 84 

గ 

గగ్గర (రాణి) 65 

గణతం(తాత్మకము గణసకత్తాకము 

191-104-106-141 

రాజ్యా [గణరాజు} 192-103 

105-158-1569 -474-4 88 

77-70-80 -141-148 

1083-104-105 -140 

24/--260 

---రాజ్యవ్యవస్థ్ర్య రాజ్యపద్ధకి 106- 

140 -248--2439 

66-256 -426 

184-280 -280 

266-267 

| 251 
408 

2892-289 

— పదతి 
ధి 

---రాజ్యుము 

గయ 

గయా కాశ్యపుడు 

గురు ధర్మములు 

గురుదమ్మ| గురుధర్మ] 

ఎనిమిది 

గవపానము 

గవంపతి [గవాంసతి| 



త్ 10 

గహాపతి [ఉగ్గ] చూ- ఉగ్గ గవాపతి 

గుగ్య నది క8 60-08-127 
287-861-398 

గందశ 47 

గంధకుటి 445 

గంధారము, గాంధారము  $1-02 

గంధాగానం 64 

గార్డ్, వాచక్నలవి 139 

గార్ల పత్యాగ్ని 858-854 

గాంధారము [చూ. గంధార ము] 

గిరివ జము 189 

గీత 332 

గుజిరాతు 157-407 

గు ప్పకాలము 188 

గుపులు [గు ప్తరాజులు] 188 

గురుకులము 

---పంచారక ము 481 

బ్రాహ్మణ స౦॥ 481 

--శమణ సం॥ 481 

గుబ్బ ముల యుపయోగము 47 

గులాబచందు 408 
స్థానిక జైన సాధువు 409 

గృధ్రకూటము 256-449-477 
గృహత్యాగము 

చూ-వోధి సత్తు్యుని గృ హత్యాగము 

గృహస్థాశ్రమము గృహస్థ జీవనము 
178-179-180-189-229 

272-278-3209 

గృహస్థాశ్రమ ధర్మము 10 (0 

గోతమము 166 
గోఫము చూ. బోధి సత్త్యునిగో(త్రము 
గోద్విన్ 125-126 

గోదావరి, నది 86-87-392 

గోవక మొ గల్లాన (బాహ్మణుడు 280 

గోవ 1883 

గోపాలదాస్క జీవాభాయి పేలు 

409-410-411 

గోమాంస [ఆహోర]ము 
417-418-421 

గోవా 61 
గోవిందసాహే 125 
గోసాలుడు, మక్షలి 

చూ- మర్ధలి గోసాలుడు 

గౌడపాదుడు 40 

Srey గ్ర. 
గౌతమ బోధిస త్వుడు 

త 68-; 

గోతముడు 

185-147-148-149-152-158 

161.164.1695 -166 167-180 

181.198-194.195 209-216 

217-248-245 -206.265-298 

299-819.820-880-.378-887 

411.452.455.472.474.475 

494 

—జన్మ తిథి 147 
--బోధిసత్వావస్థ 430 

కుమారుడు .,., 280 



గోత్రము 1865-166.475.476 
_—ధర్మసూతము 1988 

సూూతకారుడు 419 

హోరి ద్రుమత ము 186 
గౌతమి మహా పశాపతి సంవ 

చూ. మహో ప్రజావతి గొతమి 
(గీకులు .... శీ0 408 

ఘు 
ఘూర్జరులు 400 

ఘాషితుడు (శ్రేష్థ్రి) 84 
ఘాషితారామము g4.260.262 

చ్ 
చ|కన రి 105.106.162.229 

816.867 

—చ (క్రము 866.367 

—(వతము 867 

చక్షుష్కంతుడు 178-189 

చంగేజభానుడు (యు గిశఖానుడ్చుశ్0 

చండ పద్యోతుడు 70-80 -81-87 

-88-89 

చండాలుడు 397 

చంద్రగుప్తుడు 35-996 

చంద్రభాగ నది 93 

చంప 120 

నగరము, [భాగల్బురము | 65 

129.128 

చాతుమము 482 

చాతుర్మాస్యము [చౌమా సె] 72. 

109-181.2832-238-.260.430 

519 

చతుర్యామములు 296.299 

చతుర్యామ సంవరణవాదము 290. 

296 

చాతుర్వార్ద కము 59-92-887 

చారిక్క శీఘ్ర, సావకాశ్ళ 429 
చార్వాకుడు 349 

చార్వాకమతము 293.349 

చిత్తము 2(0204.20/-246 

—_ఉబకొసపాగత ము 1/1 

_--కరుకానహ గత ము 171 

ఉప క్టేశ ములు 170 

_---ముదితాసహగత ము 171 

మెతీసహగతము 170 

శస్త్రములు 852.358 

చితుడు [ఆనాగామి గృహస్థ 

శ్రావకుడు | 273 
అ ఖర a [=] 

చిసలూణకర స్వ॥ విమ్ణుళాం్రి 

చింగూళకము 418 

చీనా 844-869-422 

చీనకము 413 

వీవరము 120-251-271 

క పస్విబుద్దుని సి కేల) 
--ఖిక్షువులవి 251-258-254 

చుందుడు 718.211.492.408.424 

425-4583 

చునందుడు 23) 

చెన్నుడు 189_183-184 

(సారధి) } 
చేత్సి (చేకీనం) 64.70 



చేతియ 

_-అగాలవుడు 249 

-_డొతకము 78 

__రాషము 79 
Wey) 

చొమాసే చూ. చాతుక్మాసకము 

ఛన్నుడు 185 

—అమాలు కడు 182 

ఛందళ్ళాస్త్రము 377 

ఛాందోగ్యోపనిషత్ 59 

23 
జడ (పకృతి 228 
జడ పదార్థ ము 305 

354 జనకుడు (రాజు) 

జన మేజయుడు 58-59-_62.63.107 

జన్మ జర్య్మామరణాది | 222 

దుఃఖములు | 

జస్యుత్థి | బద్భనిది 188 --దినము (౧ 
జన్మధర్మము 179 

జపాను .. 889-401 

జయదేవుడు 844 

జరాధర్మము } l73.180.32§ 
—ధర్మి 43 

జరానురణాదులు 214.308 

జర్మనీ 369 

జలకాయము 417 

జల(ప్రశయము 814 

జఎగమ గుకుకులము | 

చూ=గురుకులము 

జంబు (మము 458 
జఎబూద్వీపము 64.00 

౧ ర్రీ. (1.80. 1/0 జాతకం అట్టవ థ 

[71.178 177-18! 
జాశక(ము) 70-110-182. 148. 

107-181-162-164.187.228 
జాతకకథలు ల$2-108-114-1802. 

212 
జాత కఆట్టకథా కొరులు 108-160 - 

175-212 

జాతానగ్ని 133 

జాతి (జన్మము) 214 
జాతిభేవములు 110_183.18: ౨180 

815-871.873-374-394-401 

-ాబుద్దకృ తన్ని షేవము 87987౮ 
బొద్దసంఘములభో 

దాని యభావము | 898.394 
జై ననంభఘముచు 

డానిని స్వీకరించుట | 396 
జాతిఫర్ముము 180-371 

మనుష్య సం॥ 287 
జాను శైణి బాహ్మణుడు 201 
జాబాలి 196 

జినుడు శీల 7 

జిన విజయముని 839 

జీవుతు 289-347 



జీవకుడు 6-68 
జీవక కౌమారభృతుుడు 87-88-01 

4A12-481_.483_434-449 

జీవకొాయములు (ఆజు) 847-416 

జీవభేదముబు 416 

జుగుప్స 121 

జుగుప్వి 818 

జాం గితుడు 898-399 
జేతవనమ్ము జేతవన 72- 

విహారము 851-884-445 

జైన 
—|గంథ, వాజ్మయ సాహిక రాములు 

139.290 -296-845-.505 

--దర్శన, ధర్మ మతములు 132 - 

291.84) 

_-పండితుడు 4U8 

---భికువు, (శ్రమణజుడ్కు సాధువు 

845-401l-408.411l.418-417 

_--శ్రనుణుల మాంసాహారము 

4A0l-41:i 

—సంఘమ్ము సాధుసంఘము 

396-397 

__సంప్రదాయము 295-404 
—సాధులు 139 

_వ్రీల్క సొధ్వులసంఘములు 989 
—సూ(త ములు 409 

జ్ఞాన కౌండిన్యుడు 239 

జానద్భృషి 194_195-297 
(హా ఘు 

జూ్యరీపద్దతి 77 

(66) 

cr ts po 

88-62-90- 

9192-141 

తడీశిల్మ (చూ-తక్కశిల) 

తగవులుమాన్ను ఆలు 

సంస్మరణీయ వచనములు 
తత్త్వజ్రానము 107.184.186.188 

192.199.200-214.215-240 

ఏవ 1.294250. 206-821 

822.426 

త త్త్వ్యబోధము 668.168.172.173 

1982182 8-216-28: 

8833 

త _త్త్వమార్గము 205 

తధాగతుడు 143.218.264.266 

290.807-.308.398-.424 

261 

తధాగతునసి శయ్య 428 

__తనుకాంతి 181 
తపము, తపస్సు 57-60-66 

తపశ్చర్య 108-112-115 
118.118-.121.124-127._128 

183-185-168-.91-112.193 



ర్22 

195-196-198 208-200 -206 

లలల 280 244-240. 248-200 

251-256-272-280-291-298 

294-295-296 -299-802-308 

320-321-822 804-800 -416 

426.432 

—_ఆధునికము 127 

తపస్విత 118-120 

తపస్వి 108-109-110-118-116 

139 -196-203-227-819 

820-345 354-404-418 

త మ్ముజ్క దముత్సి 45 

దమూనస్ 

తారుక్ల (తారుక్షుడు | 104-874 
తారుక్ష్య) 

తారుతు రాడు [చూ -తారుక్ట] 
లి 

తిపిటిక ము చూ -(త్రిపిటక ము 

తిలకు, లోకమాన్య బాలగంగాధర 

తిలయ్య 69 

తిష్యతాపసుడు 149 

తిష్మస్థవిరుడు 418. 

తిసవాడా.... él 

తిందుక వృక్షము 120-346 

తీర్థంకరుడు 71.295 

తుషిత దేవుని ఆలయము 94 

తుషిత దేవలోక ము 456-458 

తృష్ణ 207-111-214 -219 271. 

808-910-467 

తెలం గస్వ్వామి 124-125-126 

127 

తొమ్మిది అంగములు 21.22 

ధర్మస౦॥ 

త్యాగము 386 

త్వష్ష.... 60-53-54 

తిసకొయము 847-416 

(తిదండ ధారణ ము 294 

(తిపిటకము 69-72-99-148-18! 

000 

త్రిపిటక [గ్రంథము 72106 

==మౌ జ యము 162-164 

827-470 

(తితరణముళు 278 

(తిశీరుడు .... 08 
మ 

ద 
దక్షిణ య్యగ్ని (దషిబాగ్ని)  శీ68 
ఎక్షీణ (సదండము) ల 

దముచ్చి.... A5_46 

దండాయనుడు 420 

దంతిధాతుపు 6l 

దాదోపంథ 11 

వానము 07-288 

దాయభఖాగము, 

దాయాద్యము, | 269 

(రాహులునిది) 

దాసుడు. 88-48-49-00-51.56 

98_63.107 



దాయాది ఫ్ర 0 

ధాస సంస్కృతి 88-89 

దాహి 48-49 

దిగంబర వ్రతము 296 

దినచర॥ (బుదునిది 426 

మ అ) 50 

దీర్హాయు (కథ) 259 

దుఃఖము 214.215.219-221 

309 

దుఃఖ 

__కారకములు 219.2861-804 

806 

- నిరోధము 219-220-309 

— సముదయము 219-839 

-- నిరోధమార్ష్శము 809 

— నిరోధగామినీ |పతిపద 219 

(అర ్యనత ములు) 220 

దృఢ నేమి.... 366 

దృష్టమం గలిక 110-111-112 

118 

దృష్టి... 220 

దేవదత్తుడు 88-155 -225-206 - 
257.25 68-449 -400 

'దేవదహము 159-160 

దేవలోకము 277-311 

దేహదందనము 120-188-198 

218-227-297 

దేహదండ పద్దతి 298 

శా మారము 
Ca) 

528 

దౌర్మనస్యము 214 

ద్యారక.... 9] 

ద్వేషము.... 81g-819-881 

ద్వేషవితర్క_ ము | 193 

(వ్యాపాద వితర్మము) 

ధ్ 
ధనములు, నాలుగు 88కి 

ధమ్మపదము 78-00-84 -80 

ధమ్మపద -అఆట్ర కథ 80-84 

ధర్మము (చూ-బౌద్ద |, 184-215 
ధర్మమును) 948-391 

ధర్మ (ములు 

— ఆర్య శెష్ట 386 

-ా యొక్క తొమ్మిది 21 

అంగములు | 

చక్రము 866.367 

-- చక్రప్రవర్తన 918-868.486 

దీక్ష రోమను 6! 

కాధలిక్కు సం॥ | 

— (ప్రచారము 86 

— బుద్దునిది 2708. 817-360-865 

454 

— బొదము 942_39183-945 
ఉఅు 

-మారము 991.233 427 

ఆ మార్గము, నవీనము 217-219 

| 291.232 

= మారమ్ము బుద్దునిది 975-4052 
౧ అ 



గ్ ల్లిఢ 

—- యుద్దము, ధవ్మ్య 240 
ఢి 

యుదము, ధార్మిక 
య 

యుద్ధము 

— వాది 878 

— వినయము 267 

రా సంప్రదాయము, | 264 

బుదునిది 
(౪ 

-- సూత్రము 428 

 సూత్రమ్మ (ఆప A424 om os | 
— సూత కారుడు 188 

ధర్యాచరణములు 

-- కొయిరములు 824 

(మూడు 

-— వాచికిముల్కు 324 

(నాలుగు) 829 
—_మాననసికి ములు 

[మూడు] 835 

ధర్మోపదేశము 65-_171.265-489 
442.452_468_469 
65_171.306.469 

473 

జూ బుదునిది 
్ 

ధోతోదనుడు 149 

ధా్యన(ము) 167.168.170.196 

208.427.428 

నా యొక్క మూడు 

_  నోపానములు 

188 

-- యొక్క ఇరువది 170 
యారు విషయములు 

చా యొక్క ఇరువది 170 

యెదు విషయములు 

—ా (ప్రకారములు 188 

(నాలుగు) 

ఆ మార్గము 169-205-206 

— సమాధి 251.428.5502 

లా స్థితి 160 

ధ్వజ(బ్రాహ్మాజుడు 229 

న 
నరకము 290-889 

సకుల సహదేవులు 97 

నదీకొశ పుడు 124.235.2839 

నవీనధర్మ మార్గము 217.219.28| 

282 

నహుషుడు ర్1 

నందుడు 149_239 

నందక (చూ-నందికు 

నందవచ్చ 298 

నందిక (నందక) 2839 

నందియుడు 259 

నాగార్జునుడు, నాగార్జునా 218 

చార్యుడు 215 

నాథప్పత్తుడు, నిగంఠ 317 

సనాథపుత్తుడు (నిర్గంథ 818 

చూ-నిగ౦ఠ నాథప్పత్తుడు 

నామరూపములు 214-487 



ర్24 

— యుద్ధము, ధ్ 840 

యుదము, ధార్మిక 
(oe) 

యుద్ధము 

— వాది 878 
— వినయము 267 

ఆలా సం(పదాయము, 264 

బుదునిది 
a) 

— సూత్రము 4298 
“ా స్నూతమ్మ (ఆస 424 ge oe 
-ా సూత కారుడు 188 
ధర్యాచరణ ములు 

-ా కాయిశములు 8924 

(మూడు) 
“ా వాచికములు, 324 

(నాలుగు) తిల్లై లి 
—_మాననసిక ములు 

[మూడు] | 885 

ధర్మోప దేశము 65_.171.265. 400 
తీడీ2 452. 488460 

జూ బుదుసిది 
థు 

85-171. 806.460 
473 

ధా్యన(ము) 167.168.170.196 
206.427.4228 

ా యొక్క మూడు 188 
_ నోపానములు 

ధా యొక్క ఇరువది 170 
యారు విషయములు 

యొక్క. ఇరువది 
మైదు విషయములు 

చా (పకారములు 180 

(నాలుగు) 
గా మార్గము 1890-2052 06 
ధా నమాధి 251.428.5022 

పకి 169 
ధ్వజ బ్రాహ్మణుడు 229 

న 

170 

నరకము 200. 880 
నకుల సహదేవులు 97 
నదీకాశ పుడు 184. 285. ఐ80 
నవీనధర్మ మార్గము 217.219.2898} 

282 
నహుమడు 01 
నందుడు 140280 
నందక (చూ-నందిక్రు 
నందవచ్చ 298 
నందిక (నందక 2839 
నందియుడు 259 
నాగార్జునుడు, నాగార్జునా 218 

చార్యుడు 216 
నాథపుత్తుడు, నిగంఠ 317 

నాథపుత్తుడు (నిర్లంథ్ర 318 
చూ-నిగంఠనాథప్పుత్తుడు 

నామరూపములు 214.467 

_నాలకుడు 494 

నాలగిరి 68-256 

నాలుగు 

-- ఆర్యసత్యములు ౨10215 

౨2168.227. 803.44 

కుశలవాచిక కర్మలు 326 
-- ధనములు 886 

— ధ్యాన(ప్రకారములు 188 
దాని మూడుసోపానములు 

--ధ్యానసమాధి 25 1.428-502 
—పరిచర కలు 880 

--(వకారముల్యు విధ | 428 
ముల శయ్యులు . 

-ా ఫలములు 264 

అ బ్రహ్మవిహారము 171 

— భూత ములు 288-301 

— భేదములు ((శ్రావకులవి) 277 

-- మహాభూత ములు 294 

-- యామములు 290-291.296 

లా వర్గములు, (శ్రమణకులవి) 286 

-- వాచిక అధర్మాచరణ ములు 828 

— వాచిక ధర్మాచరణ ములు 825 

ధా శావక సంఘ విభాగములు 276 

నాసికుడు  2908-010-815-816 

నా స్తికత, నా స్తికతారోపము 414 

నా స్టికమతము 348 

నొ సికవాదము 2983 

నిగంఠనాథపుత్తుడు 242-299-295 
494 

లర్ 

సీగోదారామము 268.2689 

నిధి (కుంభ) 182 

నిమి తములు 

కథ 271 
శా ఆకుభ Tl 

నియతి, నియతివాదము 281 

నియమ ములు 

లాలా ఉన్నతి సం॥ 

లాలా ఆభివృద్ధి సం | 

చూ _ ఆభివృద్ధి నియమములు 

నియమములు 

— ఆచార సం॥ 82-208-26) 

— రచనాపడ్డతి 266 

-- వినయ సం॥ 271-281 

— సంఘ సం॥ 249 

నిరర్గళము 851 

నిరోధసమాది = 4538 

నిర్ణ్యంధులు 117-124-127-1898 

౧  298.295-296-297-298 
821-896-411 

---జైన సాధువులు 

చూ*శమణ” 
దర్శనము మతము 297 
_.--నాథపుళ్తుడు 

చూ-నిగంఠనాధ పుత్తుడు 

_-శ్రమబణుల్కు (శావకులు, 
చూ-శమణ 

సంఘము 

నిర్భయము 

న TOG OER IT PEE Die FEET EEE 

Eo FEET ate 
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RE 

బ్ 



ర్28 

నిర్వాణము 200-206-218-286 

272-269 -70-276.309-47! 
నిర్వాణమార్గము 199-207-277 

278 
నివాసము 

--కలందక 487 
__ మోర 487 
నిషాదుడు 996 
నిపిలిస్టు (Nihilist) 322 
నీలాభిజాతి 298 
నీవరణములు (ఐదు 170 
వై రంజన నది 206-211 

వ్రైష్కూర్మ్యము 198.199 
(పకాంత వాసము) 210 

ప్ర 

పకుథ కాత్యాయనుడు  88-88.00 
127-280 .242 248-260 
209 -888.800.802 482 

పచ వేక్షణము 

చూ ప్రత్య వేక్తణము 
పఠాను 94.320 
పడనదా[గామము 78 
పది 

---అకుశల కర్మపథములు 825 
పదార్ధములు (ఎడు) 289 
పర మళుక్షాభిజాతి 298 

పరమహంస 125-128 

పరలోకము 290 

“పర్జన్య (దేవత 

పరంతపుడు 8605-856. 

సరాశరుడు 108-285 

పరి(గహము 252-847 

పరిచర్యలు (నాలుగు) 880 
పరిదేవనము 308 
పరినిర్వాణము 

— పార్శ్యముని 118 

పరినిరా్యణము 

ధా బుదునిది 21-8)3.78-. [02.147 

211.241.258.279-280._ 
987-8391 402. 408. 424 

420.453 404474 

పరిపక్వకర్మ 288 

పరి(వాజకులు, (చూ_(శమణులును) 

68.67.!08.109-116-170 
172_178.174_178_180 
185-187 220-285. 286 
278_820.800.48 7.466 

పరివాజకులు 171-278 

ఇతర మార్గములకు 447 

జెందినవారు 

ాధక్భ్కము 878 

ప రిశుద్దకర్మ 201 

పరిషత్తు, భికుకులది, మొడటిది 241 
పరీక్షిత్తు 58.50-602. 43.107 

872 

పసేనది ((పసెనజిత్తు 

(చూ-(ప్ర సేన జిత్తు) 



528 

నిర్వాణము 200-206-21g_996 

272.269 -70-278.399_47| 

నిర్వాణమార్గము 199-207-277 

278 
నివాపము 

—_కలం౦దోక్ర' 
4897 

—_ మోర 497 
నిషాదుడు 996 
నిహిలిస్టు (Nihilist) 822 
వీలాభిజాత్రి 

298 
నీవరణములు (ఐదు) 170 
వై రంజన నది 206-21} 
వ్రైష్కుర్మ్యము 198.199 
(ఏకొంత వాసము) ' 210 

ప 

పకుథ కాత్యాయనుడు 88.88.00 
127-280 2422482809 

200-888.800.8 02.4802 
పచ వేక్షణము 
చూ-_ప్రత్యవేక్షణము | 
పఠాను 

94.390 
పడనదా(గామము 

78 
పది 

—_అకుశళల కర్మ పథములు 825 
పదార్థములు (ఏడు) 28§ 
పర మళుక్షాభిజాత్రి 

298 
పరమహంన 

125-128 

పరలోకము 
290 

న. ఇ 
| 
| 

సరంతపుడు తలల -85[.. *  __పంచగోరసములు 40 
సరాశరుడు 108-285 పంచ (ఐదు 
పరిగహము 252.847  __ఉపాదానన్కంధములు 1210 
పరిచర్యలు (నాలుగు 385 —_గుణములు, బుదునివి 4429 
పరిదేవనము 808 విభాగములు, ఆత్మ నం॥ 305 
పరినిర్వాణము —_సంవరములు 847 

గా పార్శ్వముని 110 స్కంధములు 805 
పరినిర్యాణము f పంచవరీయ భిక్షువులు 216-217 

— బుద్దునిది 21.85_79_102.147 "218_228_280-281.232 
211.241.258.279-290. 287280. 240808 426 
987.891 402. 408. 494 430 
125.453_454_474 1 __సంఘము 281 

పరిపక్వకర్మ 288 పంచశీల 108 
పరి వాజకులు, (చూ-(శమణులును) పంచస్కంధముబు 309.806.8309 

88.67. |! 08.100.118.170 పందాలము [పాంచాల] 89 

172-178 174-178.100 పంచాలానం 64 

185-187 229-295-286 పంచేం[దియము 2 1 

278_820_890_487_466 పంజాబు 96.59 
పరి వాజకులు 171.279 స) అరలు [గాతిక్యము] | 

ఇతర మార్గములకు | 447 దూ తీత శ్రము 
జెందినవారు టఎపుత్రము 69 

ధను పాతాళము 46 

ఈ తీ 78 పాతిమోక్షము | 258-254 
ప రికున్ధకర్భ 201 (వాతిమోక్షము) | 
పరిషత్తు, భిక్షుకులది, మొదటిది 241 పావము-పాపకర్మము | 189-286 
పరీక్షిత్తు 58.598 .82.83.107 పాపాచాంము 925.297 

పర్జన్య (దేవత 872 ఎ పాప 
పసేనది ((ప్రసేనజిత్తు) కర్మ, కాయికము 825 

(చూ-(ప్ర సేన జిత్తు) 825 ఆర ర్యు మానపికము 

జాలం రక్షా ట్ట ఆలు వాల్ల 

ర్లీ 
__-కర్మవాచికము 825 . 
---కౌరకవృత్తులు 497 : జై: 

పార్య్వనాధుడు 71-112-11 మ | 
చూ-_పార్శ్వ్వముని 290-296 : ఇ 
పాఠర్వ్వముని 71-117.118-290 వ 

పారివాజ్బయము | 69-70-117 వ. 
భాష 147-185 .260 వ్ 

28 0. 872-410 . 
పారిలేయ్యకవనము 25 9260-447 వ 
పావ 78.7 7-7 క. 
పావానగరము 4538 | 
పావారిక శ్రేష్ట 84 అ జ: 

పావారికారామము 84 జ | గ 
పాంచాలము (చూ=పంచాలము) న . . 

పాండవులు 59 షష 
పాండవకులము 8-97-98 ig అ | 

పాండవ పర్వతము 66_190 _- 
విస్పలిగృహము 446 న్ 
పిశ్ళె దివాన్ బహాద్దరు 148 షష. 

స్వామి కణ్ణు ' i 

పింగళకొౌత్పుడు 248 . 
పిండపాతము 258-204-271 

|" 
పిండేల భరద్వాజుడు 

(వివవు) 
పీష్వా 87.04 

పుక్కి నాతి 90-91 



లగ 

పుణ్ణజి చూ_పూర్ణజిత్తు 

పుస్టిమంఠాజిపుత్తుడు, 

చో. పూర్ణయ తాయణీప్పు[తుడు 

పుణ్యము 381 

పునర్జన్మ 271. 0/-800 

పురందరుడు . 51 

పురాణము 108-180.181 212 

842 

పురాత తష, గుజరాతి 407 

తై మాసిక పత్రిక 

పురుష మేధము 951 

పురుష సూక్తము 81.877 

పూజారి 180181. 

పూరణక స్ప పుడు 127.242 243 

(కాశ్యపుడు) వర్రిరిల0ి 1.202 

206.802.484.480.400 

పూర్ణ జిత్తు చూ. పుణ్ణజి 282239 

పూర్వజన్మ 124-223-291.297 
298-802 

పూర్వారామము 445 

పృద్వీకాయము 847.416 

పృథ్వీ పరమాణువు 418-417 
యైగందిరు మహమ్మదు 340 

పోక్టర సాతి Ma 104128 
సాది] (బ్రాహ్మణుడు | 162-861 

874. 

పోర్చుగీసులు, 61.62 
[చూ-బుడుత కీచులు] 
ప్రజాపతి 314881834 

199-200_207-203 
ప్రజ్ఞ | 

218.246 -809 492 

,పతర్షనుడు ర్2,08 

(పతాపసింహుడు 100 

(పతిపద | ఆర సత కము | 219 

(ప్రతి మోషము 441] 

(పతితోమజాతి 897 

(పతీత్య సము 213,214,215 

త్చాదము శీ 00, శ 74 

(పత కవేక్షణము 259 

[పచ వేక్షణ ము] 

(పథమ, ధ్యానము 1/00 172 

(ప్రధమ ధ్యానావస్ట 108100 

ధా కనాను ఫవము 168 

ధా రన లక్ష్యములు 170 

[ఇరువదియాణు ] 

(పద్యోతుడు, 80,82 

చూఎచండ (ప్రద్యోతుడును, 88,96 
279,280 

(వవారణము 260 

ప్రవాహణ (జై.వల్సి, జావాలి 185 

(ప్రవిక్కుడు 110 

ద్రవివి క్రత 121 

(ప్రవేణీపు స్తకము శ్రి! 

(ప(వజితుడు 218.328 466 

(ప్రవ్రజ్య 178.178.179.189 

264.273 

264-260-266-268 
డ్ర్ 

లావా. (0 సం॥ 
ne | 



ప్రసేనజిత్తు (( పసేనది] 88, 70, 
73, 74, 100, 128, 129, 
1490, 106, 1900 332, 350, 

86! 

(వస్టానము [మాసవ త్రిక] 409 
ప్రహ్లాదుడు రికి 

(పాణఘాతము 825, 4138 

(పాణిహింన 351, 420 

ప్రాణవధ | 60, 364, 

366 

ప్రాతిమోక్షము 258,254 
[పాతిమోక్టము] 

ప్రాయశ్చి తము 281 

(పాసాదములు, మూడు, 432 

(విపస్సీరాజకుమారులద్సి, 462 
పేతశయ్య 428 

ఫు 

ఫర్వదనయ స్తము 48 

(భాన్సు 869 

రి 
బక్కు_లుడు (వక్కు_లుడు) 289 

బర్నుఫ్ 342, 848 

బలి, బిలికర్య, బలివానము౫ 131 

183, 202, 222, 416, 421, 

422 

బలి పూజయందు (పాణులది 130 

బలిపూర్వుక యజ్ఞయాగములు 369 

“బంధములు, (సంయోజనములు) 

మూడు, 277 

102 

క్29 

బంధుమతి 

చా నగరము 456 

— రాణి 436 

బంధుమారాజు 456, 460, 462, 

463-466 

నాణకవి 848 

బాదరాయణుడు (వ్యాసుడు) 187 

వాబెతోనియనుు | 45,46, 47,10,051 

బాడిలో నియా రి2, 00 

ఆ నారస్వతము 46 

బార్చేక్ fl 

బావది 8E,87 

బాషష్ట 

మతములు 117 

— (శ్రమ పుభలు 286 

చూ. (శమణపంధ 

బాహియుడ్రు 262 
బింధుమాధవస్వామి 127 

---మందిరము 

బింబిసారుడు 

85,86, 07 68 690.74. 009. 909, - 

101, 120,140,166 186 ,189 

100, 192, .౨83, 297, 299, 

309-861 

బుడుత కీచులు [ పోర్చుగీసులు] | 

చూ, పోర్చుగీసులు 

బర్ద[రు] 
—ని అధ్యాత్మ వాదము 146 

ఏకాంత వాసము 442 



530 

కలము 64,66,71,76,80,84 

89,94, 104,107,116 

117. 124 - 127-180 
132 - !43 - 278-289 

801.831: -తీం4 -8 0 

399 _ 413-429 481 

-- నిచరి త్రము 79-107-132-161 
162-172-184-206 

961.400.4744 

—నిజన్య్మ స్థానము 150 

---న్జన్మము (పుట్టుక) 64-148 

_-నిధర్మము 81-220 -486 -404 

నిదర్శనము 68-72-87-98 

alt 

—ధర్మమార్గ ము 275 

_--ధర్మోపదేశము 228-282 

(చూ-ధర్మోపదేశ ము 906-439 

-నిపరిసిర్వాణము 669-102-147 

242-270-274 

---నిఉ తరవయస్సు 152 

 __ధికుసంఘము ' 67-3419 

(చూ-ధికు సంఘము) 
మాంసాహారము 402 

_--మిళలాహార ము 205-428 

—య్య విధానము 370 

శా సనము 227 

కాశ్యప, 418-415-455 

=ళత్శ శుద్ది 124 

—ముఖ పనన్న3ె 4297 

జన్మ తిధి .... 147 

--—దంతధథాతు'స్ప 61 

—దినచర § 426 

—మృతు్యవు.... 14 ( 

---పంచగుణములు 442 

----భితువులు 67 

-ా-( బుద్ధగయ 182-480 

__, గౌతమ 
చూ గౌతముడు | 

_-మోఘడు, బుద్ధ 124140. 

ఘోషావామ్య్టు | 169.215 

402-408-473 

బుద్దత్వ(ప్రా ప్తి 148 

బుద్ద . 
— పౌరాణిక, 842 

---మందిరము 61 

_--భగవానుడు. [1-050-68 - 

7076-77. 78. 70-80-01 _ 
118-124 140. 148- 58 - 
1 0--176- 181184. 201 _ 
218- 216. 288- 80. 288 . 
242.248- 247. 201- 297 - 

266-272 278. 280 281. 
2.5.8 3. 805- 807. 817 - 
8282828. 832- 888. 350 _ 
894-860- 880. 870. 882 
8014. 2. 408-412. 428 _ 



489-434-491. 488. 445 - 

తీశీర్రి_4ీరి6 

---భ గవంతుడు 100 

స్యృతిమంతుడు 209 

బుద్దావతార ము 342 

(విష్ణునం॥) | 

బుద్దోపదేశము 505 

చూ-ధర్మోపచెశము 

బృహదార ణ్యకోపనిషళ్తు 184 

812.814 

బృహస్పతి D7 

బేలట్లపుత్తుడు (సంజయ 

చూ -సంజయబెలట్టపుత్తుడు | 

బేలువ(ననము) 451.408 

బైబిలు 8118188 [4 

భో ట్రింగములు (7) 

బోధ్యంగములు [| 

బోధమార్లము 168 

బోధివృతము  211-2165-426- 

జోధిసట్వువు 94, 95, 97, to 99, 

106, 109, 110, 124, 180, 

183, 141, 147, 148, 150 
152-1567-159- to 170-178. 

174_175- 178 to 188 - 18) 

186-188- to 193-199 -197- 

108-200-201-208-201-206. 

210.211-218-229-28U- 281 

dal 

286-242-_244_3820-_826-407 

457-459 -460-474-4 04 

_--సిఉపవాసము 2-8 

_-ఏకా౦ంత వాసము 191 

_--కులము, బాల్యము. 1డీ 0 

_--గృహత్యాగము 99 

గోత్రము 166 
జన్మ ము 160 

జన్య స్థానము 150 

_-తత్వటోధము 168-178 

_-దేహదండనము 168-198 

--ధర్మమార్షము లైల! 

_--ధర్మోపదేశము 171 

నామము 164-163 

సృష్టి సౌందర్యప్రీతి 198 
—|పధమధా నము 168-169 

__ పేమమయన్యభావము 170 
__నాల్యము 172 

_-భ విష కము 229 

_--పవివాహము 181 

__సం వేగము (చె రాగ; కము 176 

ఎస టా ధ్ర పేమ 16 

కాంతి 191 

క త్వజ్ఞాన శిక్ష 186 

_ధార్మికపక్భ త్తి 169 

—|ప|వజ్య 184-189 

ప్ర వజాాకారణములు (8) 179 

మౌ 159-161 



రఫి 

---యువావస్థ ] 172-181 

(చిన్నతనము) 

_--లక్షణసంప త్తి 162 

సమాధి విషయము 170 

_-సన్యాసదీక్షీ 187 

హఠయోగ సాధన .195-196 

గ్య హత్యాగ కారణములు 172 

92 లక్షణములు 162 

లీల వేలు భితుకులు 242 

టోధి స్మత్త్వావస్థ 218 

గత మునిది 80 

బోధ్యంగముల్కు (ఏడు 44 

(బొజ్జ ంగములు) 49 

బౌద్ధులు 02.100. 182-285. 287 

241.248 400-408 -417- 

418-422 

బౌద్ధ 
జా గంధములు వాజ్బయము, 

సాహిత్యము 61-85-87 -98 8. 

00-103-18 1.1890-1600-221- 

28.1-207-810 845 -8 64 

చిత కళ 181.184-211 

చిత కారులు 212 

దర్శన, ధర్మ, మత, 

సం(పదాయములు $§9-106-115 

116 146-114. 281-286. 287 

242 254..268-200-840 - 

348-844, 345, 891, 400, 
A401, 486, 489, 490, 

రాజులు tA2 

పరంపర 192 

--ధర్మావనతి 242 

__ధికువులు 61, 67, 72, 84, 

171, 242 248, 244, 247, 

255, 270, 276,394, 445. 

—సంస్కృతి శీ0 1 

బ్రహ్మ 11, 811, #12, 814, 

879, 456, 470. 

_--ఉపదేశము 216, 478 

బ్రహ్మచర్యము 178, 206, 254, 
266, 2783, 290, 808, 809, 

886, 848, 872, 451, 497. 

బహ్మాచారి .. 604, 000 

(బహ్మత త్త్వ్వము 814 

(బ్రహ్మ దత్తుడు 71, 109, 188 

(రాజ) 
(బ్రహ్మదేవుడు 216, 814, 881, 

((బహ్మ) 469, 489 

(బ్రహ్మ దేశము 142, 401, 448 

(బహ్మనిష్టులు 122-354 

(బహ్మబళంధువు 418 

బహ్మలోకము 115 188 277 

(బహ్యలోకపఠాయణుడు 183 

బహ్మవిహోర ములు 171, 172 

(నాలుగు) | 

(అహ్మసమాజము 40 

బ్రాహ్మణుడు 04, 55 68, 09, 

60, 62, 86, 91, 92, 103, 



104, 105, £06, 107, 112 
118, 114, 115, 124 129, 

180, 181, 182, 144, 185, 
162, 194, 201, 202, 280, 
272, 2918, 808, 812, 815. 
823-880-882-884-844-846 
847-854-856-899-861-872 
to 878-377-881 - 882 880 
899-415-416-418-419-484 
-448-455-496-487-488-504 

— వాజ్మయము 109 

_-బజొతి 103 

---ధర్మము 344 

—సంస్క్ఫృతి 69 

థ్ 
భగవద్దీత 279-291-815-330 

331-392-888 

భగవానుడు ' 6872-98 

(భగవంతుడు) | 101-152 

150-174 చూం-బుస్దభగివానుడు 

175-177—_178-181-186-192 

108. 108-204-20/-218- to 

219-228 -281-294-241- 248 
254 -255-257-259-260-201 

262_.268-264-266-269-272 

278-307-310 -851-.852.859 

360 -361-362_369.415.427 

428 -429-499.496-498-448 

498 

4A44_445.446-449.451-458 

477-486-494.8502 

భగువు 155 

భద్దవతి (హస్తిని) 88 

భద్దియ (భ(ద్రిత) 280 -281._829 

భద్దియరాజు 164_155-106 

భ దబాహుడు ' 896 

భ(దవతి (ఎనుగు) 88-88 

భ(ద్రవర్గియ భికువులు 2834 

భద (భ(్రాదేవి 846 

భదకుండల కేశ 189 

భదిక్క చూ-భద్దియ 

భరండు కొలాముడు 181.187 

చూ-కాలామ్క భరండు 

భవము 2 14-467 

భవత్యష్ట 219 

భవభూతి 115.419.4280 

భాగల్పూరు 448 

భాగవతము ర్ 

(శ్రీ మద్భాగవతి ము 

భా|బూ 485-486 

(శిలాలేఖముల్ఫు 

భారద్వాజ, 2416-3878 

(బాహ్మణుడు 874-37€ 

భావన 

_—__ఆకుభ 271 

శుభ 271 

భాండ (గ్రామము 409 



గ్ ఫి 

భిక్ష, భికము 110-114-110-189 

210-211_.286-287-244-246 

2561-256 -2569-425-427-487 

441 

190-193-236-246 

269-340-448 

భికాటనము 

భికువురి!-72-76-87-89-114148. 

144148. 15 2104-16. 170 
| 84-190-192-198-199-204 
803. 216-217-2808-282 288 
285-288 .287-289 241. 242 
ర48. 240-249 .200-202.206 
257-298.209-281-262 264 
986.274-270 278. 280.28! 
208.808.800-807-810-811 
828-847-800.804 400,407 
ఢ20, 482,485 444 446, 400 

శీ5 6, 45488487 489, 496,400 
భిక్షు 

_--ల ఎనిమిది ఆవశ్యక. 22 
వస్తువులు | 

—ల మొదటి పరిషత్తు 241 

—ల సంఖ్య 241,242 

---ల విహారములు 6l 

—పంచ వర్గీయ (|. 

చూ-వంచ వర్షయభిక్షువ్లు 

— శావకులు 166 

== సంఘము 00, 98, 231, 

ఎ 282,288,294,2890,286, 239 

240,245.248,249 251,257 
208,269 2/38 2/3, 278,280 

8383, తి49,801.411.400, 481 

488, 442, 492, 408, 400, 
484, 485 

__సంఘము, బుద్దునిది, 67, 442 
445 .447,449,451 

వికుణి 182,108 264, 2౨70. 403 

486 
_--సంఘము 26 ,267 

సం ంఘనస్థావ పనము 268,267,268 

భీమసేనుడు 97 
భూత ములు (4) 288,001 

భృగువు 8837 

భో గనగరము 458 

భోజ బాహ్మణుడు 229 

ము 

మక్టరిగోసాలుడు 12-242-2 48. 

281-292 .208-200-2060. 

శ4ీ00-410.404-48 4002. 

మగధ 63-66-71.70-70-70 -87- 

90-129 -140-158 
మగధానం 64 

మగధజాతి 280.859 

మగధరాజకులము (వంశము 70 

మగధగాజు 680-_158.159-1g9- 

192-860-486 



గ్ ఫి 

భిక్ష, భికము 110-114-110-189 

210-211_.286-287-244-246 

2561-256 -2569-425-427-487 

441 

190-193-236-246 

269-340-448 

భికాటనము 

భికువురి!-72-76-87-89-114148. 

144-146-152-154-156-170 
| 84-190-192-198-199-204 
203_216-217-288-282 288 
285-286-287-289-241.242 
248.248-249_250-252-288 
257-298.299-261-262 264 
266-274-270-278-280-281 
298-903-8309-307-810-811 
828-847-800.804 400,407 
420, 482,480 444, 446, 400 

శీ5 6, 487, 486, 487, 480, 406,400 
భిక్తు 
_--ల ఎనిమిది ఆవశ్యక. 22 

వస్తువులు | 

—ల మొదటి పరిషత్తు 241 

—ల సంఖ్య లశ 24 

---ల విహారములు 6l 

—పంచ వరీయ 217218 

చూ-పంచ వ లకన్ల | 
ా శావకులు' 150 

== సంఘము 00, 98, 231, 

: 292,2898,284,2890,286, 239 

240,245.248,249 251,257 
258,266 278, 275, 270,200 
888, 349,89 1,411,480,481 
488, 442, 492, 408, 455, 
484, 485 

సంఘము, బుద్దునిది, 67, 442 

445.,447,449,451 

థికుణి 182,188,264,279,405 

486 

---సంఘము 26 ౨267 

సం ఘనస్థాపనము 268,267,268 

ఫీమ సేనుడు 97 

భూత ములు (4) 288,301 

భృగువు 8837 

భోగనగరము 458 

భోజ బాహ్మణుడు 229 

వు 

మక్టరిగోసాలుడు 127-242-248_ 

2871-292 298-280 -2906. 

400-410.404-48 4002. 

మగధ 60-66-71.70-78-70 -87- 

90-129 -140-158 

మగధానం 64 

మగధజాతి 280.859 

మగధరాజకులము (వంశము 70 

మగధగాజు 680-_158.159-1g9- 

192-860-486 

x 

క 
య 

ia 

wh మగధరాజధానీ 69 
: సై సం 2 మచ్చానం (మత్స్య 64 

| మత్స్యము) రైల్ 
FE ా రాజధాని | 85 

మదనుడు చూ-మారుడు 

మధ | మద] రాష9ము 79 

మాడి మదీ * 
౬ (మద్ద) 79 

మధుప)_ విధి 419-420 
మధుర 88-808. 07.888.898 1.892 
మధ్యమమార్లము 88-218 219 

227-245._306-322 430 
మనస్సుచరితము త! గ 
మనుస్మృతి 987-897.424 
కొరుడు 988: 
మన్ దుశ్చరితము 818, 319 
భఘనోధర్మము 226 
మనోని(గహము 188 
మో ర్లము 188 
మరణధర్మము 1/00, 180 
మధ ౩ ధర్మి 828, 462 
మరణము 214 800 
మల్లులు 171, 78, 166, 454 
మల్లానం (మల్ల) 64 

మల్లజాత్సి వంశము 76 

మల్లరాజ్యము 78, 181- 140, 

158, 1599, 488 

మహామ్మదు గజనీ 87 

ఫ్శ్రీర్ 

మహాకచ్చానుడు, 86, 89, 

మహాకాత్యాయనుడు, (280 849 

చూ-కాత్యాయనుడు. కిర్రు తీ$2 
వముహాకప్పిన (చూ, కప్పిన) 0: -09 4 

మహాకాళ పుడు 2899, 446 
మహోచుందుడు 449 
మహాజనసతాకము 64,70, 10! 
మహాజనస తాక 

—పద్ధితి 64,65 
-—కా జ్యము 76 
రా జ్యపద్దతి 64 
మహోనాముడు శాక్యుడు) 78,74 

100.149,150, 151,152, 153 
194, 156,157,230,2831,239 

మహాపారణికుడు 239 

(గౌతమి) 165,185 

263, 284,265, 267 

మహాటోధివృక్షము | 182 

(చూ బోధివృక్షము) | 

మహాభూ త ములు (నాలుగు) 294 

మహామొగ్గల్లానుడు 

(మహో మోద్దలా్యయనః డు 17 

మాల్యానుడు 2899 

మహాయజ్ఞైము 962,363,865 
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మహాయానపం థ, 2183 2492 

సంప్రదాయము 267 

మహారాష్ట్రిము 157-421 
మహావగ్గము 100 [81 218 221 

297 283 289 244 208 259 

260 261 262 268 270 478 

మహావనము 817 446 4038 
మహావిజితుడు 862 868 884 365 

369 
మహావీరస్వామి 290-295-296 

819-409 -410 

మంగోలియా 401 

మంతి (మంత్రి . } 228 229 

మం|తాహుతి శీ10 

మంతి చూ. మంతి 228 229 
మాక్సుమిల్లరు 842 
మాగధుడు 897 
మాతంగుడు 110-.111-118.114. 

115 

మాతంగ 

_-బుషి 1101121 18-180 
కులము 8-00-100 
మానము (అహంకారము) 947 
మాన త్తము 265 
మానసిక 

_అధోర్మాచరణములు 

. (మూడు | 828-324 

_--సశల కర్మలు మాడు. | 
ఆ వన్య (ఆచరణ) ములు 

మూసు 925 
పాప (కర్మ) ములు. 89౮.88? 
మూయ 

మాయా దేవి 1088-160.1681.160 

185 

సుతుడు 184 

మారుడు 144-146-206 297 
మరుడు 208-209 -210-21| 
మదనుడు 2122702 76 
మన్మధుడు 2008-28 6-40 6 

ని పది సేనలు 208 
యు ము 208.211 

 మాలవజాతి 400 
మాలుంక పుత్తుడు 807-308 

భిత్తువు 809 
మాండ వ్యుడు 112-119 
మాంసాహార ము 407-408-409 

411_.418_415 
-నిషేనము 119 
ధా సపషర్థినము ' 415-418-416 
— జై నృశమజులది 4A04-497- 

416 
-- బుద్దునిది 492 
గా మహోవీరసామిది 409 
మీతాహోర ము బుద్దు 9ది 295 
మిధిల్యానగరము) 97 

Y47 

వాలా కానా 



ముక్కామోల "8 

ముల్తి 182-205 

నుఖ(ప్రసన్నత బుద్దునిది 427 
చూ -బుద్దుడు 

ముచిలిందవృక్షము 215 

ముండకో సనిషత్ 812 

ముదిత 170-171-478 

మునులు  గ8-60-02-108-110 
116.187182-186-808- 

402 .408-404.406 

ముష్పదిన్సలుగురు, భికువులసూది, 299 

న్లుప్పదిరెండు లక్షణములు 162 - 

168-486! 

ముసల్మానులు 65.188 
ముసోలిసీ 369 

ముహమ్మదు హజరత్ 340 

(ముహమ్మదు పె గంబరు) 

ముంజ (ధారణము) 208 

మృగదావము 893 

మృగవనము 218 

మృత్యువు 184 

మృత్యుదేవత 372 

మేండిక 410 

మె।త్రి, (మై త్రీభావన) 170-171. 

108-202 -881-887-478 

--ఆవ్యాపాదము 198 

చా మయకర్మ 261 

లా సహగతచి తృము 171 

మైధిలకాజు 97 
(68) 

88 

మ్రైగలులు A909 

వెళ్లాకము. 244_285-821 
మోగ్గల్లానుడు 295-286-240 

241.262.4930 _432.446 

మోర నిశానఘ్లు 437 
మ్రోమ్నేచం(ద్రరావు. శక 

మోహము 818-319 

మోహాగ్ని, 858 
మౌనము _ 488 

పీకుడు 180.346 
యజుర్వేదము ర్ 

యజము . 62_68-60-/2.131- 

అ లిం 208-081. .847_ 
848.85 0-83 1-80 880- 

శి58.858-05 0.880. 8682. 
_ 864-865_869-370-416 - 

యబ్జయాగములు 4957-59-62 

68-69-104-195.106_ 107-_ 

128 129- 181 184 145- 
195. 222. 285-298 828. 

“890-894 388 - 345-.848. 

849-850. 364. 857- 358- 

859-422-4339. 

— సంస్కృతి 69-68- 407 

యజ్ఞపద్ధతి(విధి) 57; 60. 62-862 

--బుద్ధునిది. . 370 

యతి 56-69 
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= సంస్కృతి | ్ర్రీ 

యమ ఘోరసంథ 124 
యమము 947 

యముడు 872 

యమున, నది 68-60.68.898 
యవనులు 92.268 

యశస్సు 194_185-425 

యశుడు, 292-296-238 

యళోదేవుడు, | 280. 240. 8004 

యసుడు 
యశోధర 182-188 
యాజ్జ్ఞవల్కు్యడు 854-419 

యామములు 200-201.20(6 

యుద్ధము 888-880-840-878 
యుద్దహింస 3889 

యుధిష్టరుడు 97.949 

యోగము 197 

యవనదేశము 92-380 

ర 

రతన చంద్రుడు 408.409 

రాజగృహము 66-87 -68-80-70 
74-87-88-90-91.99- 158. 
184-186-188-189-192-198 

228. 280- 282. 285- 286- 
288. 240- 241- 256- 269- 
279. 290- 297- 412- 480- 
488. 484 487 - 446- 449. 

451-477 

రాజను కలు 379 

రాజయోగము 206 

రాజస త్ర 244 

రాజాయతన వృక్షము 215 

రామప్పత్తుడు, ఉద్దక 

చూ -ఉద్దగ రామపుత్తుడు 

రామ (బ్రాహ్మణుడు 229 

రామాయణము 110 

రాష్ట్ర్రపాలుడు తీగ్ర 142 

రాహులుడు, రాహుల కుమారుడు _ 

181- 268 10 278. 486- 001 

to 508 

రాహులుని దాయభాగము 289 

రాహుల భిక్షువు 289 

మాత, రాహుల 

మాతాదేవి 181-182 289 

రుదుడు 372 
రూక్షత 120 

రేవతము 283) 
రేవతి 410 

రోమన్కాథలిక్కు ధర్మము 861 
రోసికుడు 388 

ల 

లక్షణ బాహ్మణుడు 229 
లక్షణములు, ముప్పదిరెండు 162 

లలిత వి స్తరము 64_73_.77-94 
లామాలు 448 
లిచ్చవి. 16-317.4% 



_--కులము 788౬7 
లుంబిని 100 
---లామము 190.157.162-163 

_-జనవదము 118-100 

“నము 161_182 
దేవి 100-156 

లోకఫూన్య బాల 44.4) 

. గంగాధర తిలక్ 

తోకొయమ్రులు 294 

లోకి అరసంబోధము 194 

లోభము 818.8319 

లోపామ్యుడు 120-382 .888 

టోపాతాఫిజాతి 293 

వ 

289 .వక్కు_ 9(బక్కు ల) 

వజ 19-78.:7-78.98-101 102 

ఏ0 248- 474 477. 478. 
“0 2488-484 

—నలము 76 

కాలు 105.247.4783 
వత, శము _ 8y 

వనర తికాయము 847.416 -417 
వప్మడు 14.28. 231.239 

వపు మంగలము 107 

"వప్పహ్బు శాశ్లర 1783 

వర వ్యవస్త 394 
ణ్ థి 

వర్షా శమధర్మములు 86.92 స 
444 వరా దానము 

చ 

(68 a) 

589 

వసిష్ట 'ఏ 420 
వస్సకార బ్రాహ్మణు శు 248.280- 

281-477-.479-4883 
వఎసానం 64 
వంసా(వత్స 80 

వ్రతరాజకులము 95 
వంశదావఉసవనము 299.260 282 
వాక్సుచరితము 818 
వాగ్దుక్చిరితము 318-819 

వాచిక 
--బినర్మాచరణము 4విధములు 828 

-ాకర్ము 261 

—కుళలకర్మ (క) 826 
—ధర్మ(ఆచరణ)ము, 824.825 
లా పాపకి ర్మములు 821.837 

వాజపేయము 831 

వాము, రాణీ | 
వాయుకాయుము 847-416-417 
వాలణా?ః 71.109 .188.218-280. 

281-2892.241_426-430 
వాసవద త్ర 82-88-84 
వానిష్లు డు 8783.874-376 

వీకటభోజన (వ్రతము 122. 

వికేపవాదము 290-295 

విచికిచ్చ 277 

విజ్ఞానము R14. 894 467 

విడూడభుడు 78-74.75 
-వితర్శ్క-_ము 108. 1898 

విదేహరాజు 70.27 
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విదేహాజాతి 98 

_-- దేశము 209-771 

వినయము 259-271 

నియమములు 271-281 

ధరుడు 240 

ధర్మము 267 

---పిటకము 68 

వినాశకుడు (Nihilist) 819.322 

వినాశతృష్ష 219 

విపస్సి 455-456 -467_468-469 

--బుద్దభగవానుడు 455.470 

__రా జకుమారులు 460-462-463 - 

484-465-466 

విభాగములు 

_-నసంఘ సం॥ శావక సం॥ 21/6 

విమలుడు 2౨82280 

-విమానము 812 
విముక్తి 218-218-806 

విల్సన్ డా॥ 848 

వివర్తము 311 

విశాఖుడు 278. 

విశాఖ 72 

విశ్వరూపుడు ర్ 

విషయ 

---ధ్యాన సం॥ 

(25) (28) } 170 

----వితిర్యు ము 

(కామ వితర్కము). 198 
“ఏష్టు(వు 842 

__ఆవతార్ ములు 

తొమ్మిదవది 842 _844 

_--పురాణము 942 

విష్తుశాస్త్రి; చిపలూణకర న్వ॥ 848. 

విపొాంస 199 

__వితర్క్మము 100 

వింధ కము 129-444 

వీర్యము 194-185-207 

—'బాహ్మణుడు 00-01 871 

వేణువనము 

(వేలువనము) 437-449 

--షద్యానము 295-501 

వేద(ము) 48-.181.182.188-.. 
204-810.846.8493-840-.. 

880-871.874.877. 

182. కాలము 

_--నీంద 919-849-359 

__మం[త్రము వాక్యము 138 
_--విరోధము 348 
వేదన 196-214_8304-8305_487 

వేదాధ్యయనము 197-188-272. 
346-881-481 

వేరంజా 266 

వేలువనము . 

[వేణువనము] | 87-257-44 
వేస్సంతర జాతకము 78.70 

వేస్పభూ 465 



వెదిక 
---మిషీ 180 
—ధర్మ 59-87-8483 

భాష రర 

చా ముని 894 
-- వాజ్యయము 59 
— సంస్కృతి 689-371 

— హింస 145.294_888-340 

వై దేహుడు 897 
వై దేహి 70 
ా కులము 70,94 

పుత్రుడు 69,70 
వైరము 881 
వైరాగ్యము] 214 

— ఉదయము 177,244,809 

వైశాఖపూర్ణిమ 218 

వైశాలి 786,96,268,817,411, 
424,448,451,453,479 

వై శేషికులు 295 

ాదర్శన ములు 299 

వెర్యడు $08,820,880,872, 
గ 180,881 
= వ్యాధ్రిధర్మము[! 179-180-46.- 
"1 ఎూధర్మి 828-464 
- వ్యాపాడ వితర్మము 198 
వ్యాసుడు చూ -వాదరాయణ వ్యాసుడు 

న 
శకులు 268-314-400 

శత పథ బాహ్మణములు 419 

ర్ర్ఢీ! 

శయనాసనము 2983-271 

శయ లు (4 విధములు 428 

శరణ గమనము 278 

శశాంకుడు (రాజు) 211 

శస్త్ర(ము) 177-189-368 

---ఆకుశల 858 

—_ధారణమా, 

(గ్రహణము 176-177-179 

—నివృ క్తి మార్గము 177 

శంకరులు 187-188 

శంబూకుడు 1105 

శాక్యులు 7874-75-76. 80.100 
188. 104.140.15 2.154. 158 
107. 158. 168 - 186- 100- 
1710176170 180 191, 255 
5 19, 482,483,474 

కుమారుడు (పుత్రుడు) 156. 

- కులము 100, 138,168, 18 ల 

-- దేశము 101,155,159, 174 

187,230 

— పుుతీయ శ్రమణులు 893,476 

— రాజు 158156, 159 

 పింహుడు 164 

శాకో్యదనుడు 149 

శాలవతి 832,388 

శాలవనము 454 

శాశ్వత వాడము . 0801, 806 

శాసనము, బుద్ధునిది $27 



ర్&2 

శాంత 

-- రాజయోగము 2045, 
_-సమౌధి 204 

శాంతి 272-903-309 -322 

_-పంథ 224 

_--మారము 282 

క్ష (థికకులకు) 249 
తీర్థము 848 

శివాజి(మహారాజు) | 58.54 

శివరాజు 

శివి 79 

—_కుమారుడు 141 

_--రులము 141-142 

__- దేశము 79 

_--రాటకులము 14| 

టన జు 70.141 

శీ ఘారిక 429 

శీలము ' 386 

శీలబ్బతపరమాసము 277 
శుకొభిజాతి 299 

కుకోదోనుడు 149-150 

కుద్ధోదనుడు, తదోదనశాక్యుడు 149 
150-152.158.154.168-.. 

_ 157.159-160-181-162-168 
మ 187-172-185.269-474 
కుభనిమి త్తి 27 
హరుడు  115- 188. 308- 820. 380 

స gg 8810. 881 

హొకేశేనుల. శ Doe లీ? 

--పంథ, సం(సడొాయము 

శోకము 209 -2:4.808 

సోణదండుడు 104.129 

శోకధర్మము 17§ 

శౌద్దోదని 194 

శేచ్ల 20 886 
మ 

శ్రమణులు 6(-67-68-89-72. 104 
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